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resumo 
 
 

O Programa Aveiro-Norte (PAN) surge como uma acção de intervenção da 
Universidade de Aveiro no Norte do Distrito, com o objectivo de promover o 
reforço do ensino superior orientado para a formação inicial politécnica, 
formação especializada e requalificação profissional. O objectivo último desta 
investigação é a concepção de um instrumento assente sobre a web – o roteiro 
de formação (RF) –  que operacionalize a oferta formativa do PAN tendo em 
atenção que o público-alvo é composto por activos com fortes 
constrangimentos horários no acompanhamento da formação.  
Uma vez definido este quadro de referência, e depois do necessário 
enquadramento relativo ao Ensino a Distância, foi realizada uma investigação 
na área do Instructional Design (ID), na busca de princípios, modelos e 
estratégias que deverão estar subjacentes ao processo de ensino e de 
aprendizagem. Assim, partindo do trabalho de Merril (2002), que sustenta uma 
definição de princípio enquadrando os conceitos de ‘prática’ (actividade 
específica) e de ‘programa’ (conjunto de práticas), tentou-se chegar a um 
conjunto de pressupostos que garantam o sucesso formativo em contexto de 
formação profissional.  
No estudo dos modelos de ID deu-se especial destaque à abordagem 
orientada a objectos de aprendizagem. Neste sentido, é feita a apresentação 
das principais normas e recomendações para a implementação de objectos de 
aprendizagem com especial ênfase para o Sharable Content Object Reference 
Model (SCORM). O desenvolvimento de uma ferramenta pedagógica deve ter 
sempre presente o principal interlocutor: os alunos. Considerou-se, portanto, 
essencial o estudo do conceito de ‘Estilos de aprendizagem’ bem como de 
alguns instrumentos que permitem a sua determinação.  
Na posse do conjunto de pressupostos teóricos e tecnológicos anterior, é 
possível clarificar e formalizar o conceito de RF e estabelecer o quadro 
procedimental que envolve a sua concepção. Tendo presente o paradigma de 
investigação e desenvolvimento descreve-se o processo e os procedimentos 
necessários à sua implementação e avaliação para a disciplina de Algoritmos 
do Curso de Especialização Tecnológica de Multimédia, materializando o 
corpus dos pressupostos de ordem técnico-pedagógica definidos.  
Como conclusões da investigação são apresentados os aspectos de natureza 
metodológica, didáctica e tecnológica que se relevam pela positiva, bem como 
aqueles que necessitam de uma revisitação, apontando ainda os caminhos 
para futuras investigações nas temáticas abordadas. 
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abstract 
 

The Aveiro-Norte Programme (ANP) consists of an initiative of the University of 
Aveiro in the north of the district, with the aim of promoting the reinforcement of 
higher education geared towards initial polytechnic education, specialized 
training and professional requalification. The ultimate goal of the present study 
is to conceive a web based instrument – a learning road map (LRM) – that 
might operationalize ANP’s educational offers, bearing in mind that its target 
audience is composed of workers with strong time constraints in attending the 
courses. Given this context and after establishing the required framework vis a 
vis Distance Education, a study was conducted in the area of Instructional 
Design (ID), to establish the principles, models and strategies that should 
underlie the learning process. From the work of Merril (2002) sustaining a 
principle definition which frames the concepts of practice (specific activity) and 
of programme (set of practices), we tried to crystalise a set of assumptions that 
might guarantee educational success in the context of professional training. In 
the study of ID models we gave special attention to the learning objects 
oriented approach. Therefore, a presentation is made of the main norms and 
recommendations for the implementation of learning objects, with special 
enphasis on the Sharable Content Object Reference Model (SCORM). The 
development of a pedagogical tool should always have in mind its main 
interlocutor: the learner. Consideration of learning styles was therefore 
essential, as well as the instruments that allow for their determination. In the 
possession of the aforementioned set of theoretical and technological 
assumptions, it was possible to clarify and formalize the concept of LRM and 
establish the set of procedures that involves its conception. Based on the 
research and development paradygm we describe the procedures carried out in 
its implementation and evaluation for the discipline of Algorythms of the 
Tecnological Specialization Course in Multimédia, materializing the corpus of 
technical and pedagogical assumptions defined for the study. As to the 
research conclusions, aspects of methodological, didactic and technological 
nature are presented, which reveal themeselves as positive, as well as those 
that require revisiting, and also those other ones that unveil the paths for future 
research in the areas studied. 
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1 Introdução 

A região do Entre Douro e Vouga (EDV), composta pelos concelhos de Arouca, 

Oliveira de Azeméis (OAZ), S. João da Madeira (SJM), Santa Maria da Feira e Vale de 

Cambra, é a nível nacional, das que apresenta um tecido empresarial mais dinâmico. 

Tradicionalmente, os domínios onde marcou mais intensamente presença são os 

sectores do fabrico de calçado, da transformação de cortiça e derivados e do tratamento 

de madeira. São precisamente estes sectores que, por razões de ordem vária, enfrentam 

hoje desafios novos, potenciados pelo fenómeno da globalização. A formação é uma das 

frentes de intervenção, tão negligenciada no passado desta região. A manufacturação do 

calçado é um exemplo paradigmático de um sector onde se privilegiou durante muito 

tempo a laboração intensiva mas pouco qualificada. Nos últimos anos, surgiram novas 

empresas, algumas à escala mundial, nos sectores dos moldes, das embalagens de 

aerossóis e da indústria automóvel.  

O gráfico da figura seguinte ilustra a distribuição da população activa pelos 

diferentes sectores de actividade (Fonte: Instituto Nacional de Estatística). 
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Legenda: 
A – Sector da Alimentação, Bebidas e Tabaco 
B – Sector dos Têxteis, Vestuário e Couro 
C – Sector das Madeiras e Cortiças 
D – Sector do Papel e Artes Gráficas 
E – Sector das Indústrias químicas, dos derivados do petróleo e do carvão e dos produtos de borracha e plástico 
F – Sector dos Minerais não metálicos 
G – Sector das Indústrias metalúrgicas de base 
H – Sector das Indústrias de fabricação de produtos metálicos e de máquinas, equipamentos e material de transporte 
 

Figura 1- Distribuição da população activa pelos diferentes sectores de actividade 
 

Decorre da análise do gráfico anterior que os sectores A (Têxteis, Vestuário e 

Couro), C (Madeiras e Cortiças) e H (Fabricação de produtos metálicos e de máquinas) 

correspondem a quase 80% da taxa total de empregos da zona do Entre Douro e Vouga. 

Estes sectores caracterizam-se por dois vectores comuns; por um lado são francamente 
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sensíveis a inovações tecnológicas que, depois de serem integradas nas empresas, são 

susceptíveis de aumentar a produtividade. Por outro lado, e conforme já foi referido, são 

sectores, até por razões do âmbito da arqueologia industrial, em que se impõe a 

mudança de um paradigma de laboração intensiva para o exercício de profissões 

altamente qualificadas. Esta realidade impõe novos desafios em diversas perspectivas: 

na gestão, na organização do trabalho, na tecnologia e na formação. É precisamente 

sobre este último aspecto, a formação, que a presente investigação se vai debruçar.  

O Programa Aveiro-Norte (PAN) surge como uma acção de intervenção da 

Universidade de Aveiro no Norte do Distrito, no qual a região de Entre Douro e Vouga 

assume uma importância inequivocamente estratégica, com o objectivo de promover o 

reforço do ensino superior orientado para a formação inicial politécnica, formação 

especializada e requalificação profissional. Conforme refere Duarte (2002)1: 

Com esta iniciativa é também intenção da UA combater o abandono precoce do 
ensino, promover a formação contínua e a requalificação profissional, preparar o 
público-alvo para lidar com as mutações tecnológicas e organizacionais 
emergentes e, ainda, robustecer o tecido económico e administrativo.  
O PAN iniciou-se no ano de 2002/2003 nos Concelhos de Oliveira de Azeméis 

(sede), S. João da Madeira e Ovar, com a oferta de três cursos de especialização 

tecnológica (Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos, Tecnologia 

Mecatrónica e Desenvolvimento de Produtos Multimédia). Em 2005/2006 o PAN alarga a 

sua acção envolvendo 9 Concelhos da zona Aveiro-Norte, conforme ilustra o seguinte 

mapa: 

 

                                                           
1 Informação retirada de www.aveiro-norte.ua.pt consultado em 15 de Maio de 2006. 
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Figura 2- Zonas de influência do PAN 
 

O quadro da oferta formativa do PAN foi estabelecido tendo em atenção diversos 

factores, entre os quais, a oferta de formação no sentido de ir ao encontro das 

necessidades do tecido empresarial envolvente, bem como de estudo prospectivos 

vários. A tabela seguinte ilustra a oferta formativa global por tipologia2: 
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> Construção e Obras Públicas 
 
> Desenho e Projecto de Construções Mecânicas 
 
> Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas 
Informáticos 
 
> Técnico de Manutenção 
 
> Tecnologias de Informação e Comunicação 
Multimédia 
 

Cursos de reorientação dos percursos formativos 
de vastas camadas de jovens não detentores de 
uma qualificação profissional que proporcionam o 
desenvolvimento de itinerários de formação 
qualificante, orientados para a aquisição de 
competências técnicas necessárias ao exercício 
de uma profissão, e acesso à realização de 
Cursos de Especialização Tecnológica. 
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> Condução de Obra 
 
> Desenho e Projecto de Moldes 
 
> Desenvolvimento de Produtos Multimédia 
 
> Design de Calçado e Marroquinaria 
 
> Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas 
Informáticos 
 
> Organização e Planificação do Trabalho 
 
> Tecnologia Mecatrónica 
 
> Tecnologias e Programação de Sistemas de 
Informação 

Os CET são percursos de formação com uma 
duração média que incluem formação em sala de 
aula durante um ano complementada por 
formação em contexto de trabalho. Sem prejuízo 
do objectivo primordial de inserção profissional 
imediata no mercado de trabalho, possibilita-se 
ainda o prosseguimento de estudos de nível 
superior em cursos do programa de formação 
inicial da Universidade de Aveiro. 
Conferem um Diploma de Especialização 
Tecnológica e podem dar acesso a um 
Certificado de Aptidão Profissional de nível IV, 
reconhecido a nível europeu 
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> Dinamizadores de Áreas de Acolhimento 
Empresarial/Zonas Industriais 
 
> Logística e Gestão Industrial (Centro - Curso 1 e 
Centro - Curso 2) 
 
> Logística e Gestão Industrial (nível 1, nível 2 e Norte
 
> Organização Industrial 
 
> Redes de Comunicações Móveis – Operações e 
Manutenção 
 
> Redes e Serviços de Comunicações Móveis – 
Assistência e Apoio a Clientes 
 
> Supervisores de Áreas de Acolhimento 
Empresarial/Zonas Industriais 

Cursos de formação contínua em áreas 
específicas, proporcionando oportunidades de 
actualização e especialização a profissionais de 
diversos sectores de actividade, nomeadamente 
àqueles que estão mais sujeitos às mudanças 
tecnológicas e organizacionais. 

 

                                                           
2 Informação retirada e adaptada de http://www.aveiro-norte.ua.pt/default.asp consultado em 4 de Janeiro de 2006. 
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 > Tecnologia e Design de Produto 

 

Este Curso Superior tem como objectivo a 
formação de quadros com um perfil de formação 
interdisciplinar, fortemente técnico, combinando 
valências do design e da engenharia mecânica 
(engenharia de produto). 

Tabela 1 - Oferta Formativa da PAN 
 

Uma grande parte dos formandos que frequentam estes cursos é composta por 

activos, muitos deles em busca de requalificação profissional. Para dar resposta à 

disponibilidade temporal deste grupo de formandos, os cursos decorrem maioritariamente 

em horário pós-laboral. Não obstante, trata-se de formandos que, muitas vezes, 

decorrente da actividade profissional que desempenham, não conseguem acompanhar o 

ritmo da formação. Numa das secções seguintes é feito apresentam-se os dados que 

substanciam este facto, relativos a uma disciplina do CET, a de Desenvolvimento de 

Produtos Multimédia. O PAN, consciente desta característica dos formandos, tem vindo a 

desenvolver uma plataforma, o Aprend.e, que permite em muitos aspectos uma 

abordagem bended-learning, na medida em permite a comunicação em diferido entre 

formandos e docentes bem como a partilha de materiais. O estado de desenvolvimento 

desta plataforma é também objecto de estudo numa das secções deste capítulo, tendo 

presente que o objectivo último deste trabalho de investigação é a concepção de um 

modelo de um roteiro de formação que dê suporte à leccionação das disciplinas do PAN 

e que, eventualmente, após validado, será implementado sobre o Aprend.e. 

 
1.1 A relação formação – estudantes trabalhadores 
No âmbito do presente trabalho de investigação, interessa sustentar e substanciar 

com dados objectivos a percepção de que os estudantes trabalhadores têm de facto 

dificuldade em acompanhar o ritmo e o rigor da formação dos CET. Este estudo envolve 

os Cursos de Especialização Tecnológica em Desenvolvimento de Produtos Multimédia 

(DPMM) que decorreram nos anos lectivos e nas localizações ilustradas na tabela 

seguinte: 

Ano lectivo Local 

1ª Edição – Ovar (OVR) 2002-2003 

1ª Edição – Oliveira de Azeméis 

2ª Edição – Ovar 2003 - 2004 

2ª Edição – Oliveira de Azeméis 

2004-2005 3ª Edição – S. João da Madeira 
 

Tabela 2 - Edições do CET de DPMM e locais de funcionamento 
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Através de uma análise documental de todos os processos dos alunos dos CET 

referidos anteriormente e da consulta dos dados dos alunos, disponíveis na plataforma 

Aprend.e, recolheram-se os dados relativos a quatro variáveis que se considera ter 

pertinência estudar no presente estudo.  

A primeira variável refere-se à distribuição do número de estudantes trabalhadores. 

Relativamente aos estudantes que não gozam deste estatuto, estes serão designados 

por estudantes regulares. A segunda variável diz respeito às desistências que foram 

sendo registadas ao longo do curso, relacionando esse número com o facto de se tratar 

ou não de um estudante trabalhador. A terceira variável corresponde ao número de faltas 

que foram registadas na disciplina de Algoritmos, distribuídas pelos dois tipos de 

estudantes (trabalhadores e regulares). Por fim, a última variável que foi estudada 

corresponde ao desempenho, ou seja, foi estudado de que forma é que as classificações 

se distribuíram pelos estudantes regulares e trabalhadores. 

Estudante trabalhador 

Do processo de cada aluno consta informação acerca de se este tem ou não o 

estatuto de estudante trabalhador. No entanto, em alguns casos, ou por se tratar de 

trabalhadores em regime freelancer ou que durante o curso (e no decorrer na disciplina 

em análise) obtiveram emprego, apesar de esses dados não constarem no respectivo 

processo, essa informação foi actualizada. Posteriormente foi também actualizada no 

processo do aluno. 

Os dados recolhidos foram sintetizados no gráfico da figura seguinte: 
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Figura 3- Distribuição dos Estudantes Trabalhadores 
Da leitura do gráfico constata-se que, relativamente aos casos em estudo, o número 

de estudantes trabalhadores é superior ou igual ao número de estudantes regulares, à 

excepção da edição de 2004 de OAZ – e mesmo neste caso, os valores diferem em 

apenas um aluno. Estes dados reportam-se ao início de cada uma das edições. 

 

Desistências 

Ao longo de cada uma das edições dos CET de DPMM foram registados alguns 

casos de alunos que abandonaram o curso. O gráfico seguinte ilustra a distribuição das 

desistências pelos dois grupos de alunos em análise:  

 

Figura 4- Desistências 
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A análise do gráfico evidencia que o número de desistências é igual ou 

significativamente maior entre os alunos estudantes trabalhadores e os alunos regulares, 

com a excepção da primeira edição do CET de OAZ. 

Da análise efectuada aos documentos que acompanham as desistências, que 

constam dos processos individuais dos alunos, concluíu-se que a maioria dos alunos 

estudantes trabalhadores declararou que o motivo que os levou à desistência foi a 

dificuldade em compatibilizar o curso com a actividade profissional. 

 

Faltas 

Neste parâmetro consideraram-se apenas as faltas à disciplina de Algoritmos, 

objecto de análise do presente estudo.  

 

 

Figura 5- Faltas  
Da leitura do gráfico constata-se que o número de faltas dadas pelos alunos 

estudantes trabalhadores é superior, ou significativamente superior, às dadas pelos 

estudantes regulares, à excepção da edição 2003 de OVR. 

 

Desempenho 

Interessa ainda fazer um estudo das médias das classificações obtidas à disciplina 

de Algoritmos e reflectir sobre a variação nos grupos em análise. Os dados usados 

reportam-se às classificações dadas após a leccionação da disciplina e excluem os 
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resultados obtidos na época de exames. O gráfico seguinte ilustra esta variação em cada 

uma das edições: 

 

Figura 6- Distribuição das médias de classificação 
A leitura do gráfico permite constatar que as classificações obtidas pelos alunos 

regulares são, em média, superiores ou iguais às obtidas pelos estudantes trabalhadores, 

exceptuando-se a edição 2003 de OVR. É interessante verificar que esta edição do CET 

de DPMM foi também excepção relativamente às faltas registadas. Este caso, foi o único 

curso em que foram registadas mais faltas dos alunos regulares do que dos estudantes 

trabalhadores e correspondeu também a uma diferença de alguma forma proporcional 

das classificações obtidas. 

 

1.1.1 Perfil do aluno estudante trabalhador 

Com base nos dados apresentados na secção anterior e salvaguardando o carácter 

não positivo de uma investigação qualitativa, pode ser reunido um conjunto de 

características que poderão resumir o perfil típico do estudante trabalhador que frequenta 

o CET de DPMM: 

 

> Sente dificuldade em acompanhar o ritmo e a exigência no contexto presencial 

em que a formação na disciplina de Algoritmos decorre; 

> Muitas vezes não consegue acompanhar a formação, desistindo, mesmo após 

alguns meses de frequência; 
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> Na maior parte das vezes, alega como causa para a desistência a 

incompatibilidade com a actividade profissional. Esta incompatibilidade não é só em 

termos horários, mas traduz-se também na dificuldade em acompanhar a formação; 

> É um aluno que falta com alguma frequência. 

 

Os dados recolhidos consubstanciam as preocupações do PAN de que os 

estudantes trabalhadores necessitam de um acompanhamento mais próximo de forma 

que possam redimir ou complementar as aulas presenciais. É importante referir que esta 

abordagem será importante para todos os alunos, trabalhadores ou não. A forma que o 

PAN encontrou para ir ao encontro destas necessidades foi a criação de uma plataforma, 

com características organizacionais e pedagógicas, de apoio aos formandos e 

formadores: o Aprend.e. A secção seguinte constitui-se como o estado da arte, 

necessariamente breve, do desenvolvimento desta plataforma. 

 

1.2 O Aprend.e 

Para aceder ao Aprend.e é necessário ter acesso à Internet e dirigir-se ao site 

http://www.aveiro-norte.ua.pt e aí seleccionar a opção “Secretaria virtual” que se encontra 

no menu lateral: 

 

Figura 7- Acesso ao site do Programa Aveiro Norte e à Plataforma Aprend.e 
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Tal como Oliveira et al. (2005) referem, o Aprend.e está organizado em quatro 

grandes áreas que, apesar de conceptualmente divididas, se entrecruzam em muitos 

aspectos: 

> Divulgação  

Nesta área, o APREND.e potencia a divulgação de todo o tipo de informação 

relevante para o PAN. A informação disponibilizada é variada e vai desde a informação 

institucional até à organização e calendarização de eventos em que o PAN, directa ou 

indirectamente, esteja envolvido. 

> Aprendizagem  

Esta é a área dedicada à aprendizagem concebida numa perspectiva pedagógica, 

quer administrativa e institucional. Nesta área, de acesso livre, o aluno (ou outro 

elemento do ciberespaço) pode consultar os sumários e aceder aos materiais 

pedagógicos que foram disponibilizados numa determinada aula.  

> Ensino 

Cada formador, após a preparação da disciplina que lecciona, tem à sua disposição 

um conjunto de ferramentas (descritas na secção seguinte) que lhe permitem fazer a 

gestão quer dos aspectos administrativos, quer de alguns aspectos pedagógicos.  

> Gestão 

Perspectivando uma gestão com uma componente online, o APREND.e 

disponibiliza uma suite de ferramentas permitem fazer a gestão de formadores, alunos e 

vencimentos. Além destas componentes, também é contemplada uma vertente da gestão 

administrativa, sendo possível fazer a gestão horários, equipamentos e licenças de 

software, apenas para dar alguns exemplos (Oliveira et al., 2005).  

Tendo presente que o Aprend.e é, em última análise, um sistema de aprendizagem 

para o ensino e formação profissional, interessa analisar as interacções com a plataforma 

sob duas perspectivas: a do formador e a do formando. Realça-se que existem outros 

modos de interacção como a de administração e a de gestão, mas na presente 

investigação é pertinente a análise de apenas aqueles dois primeiros vectores. 

 

1.2.1 A área do formador 

Esta área, de acesso reservado, permite ao formador fazer a gestão da(s) 

disciplina(s) que lecciona. A imagem seguinte mostra o menu de acesso:  
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Figura 8- Página inicial da área dos formadores 
 

Na área Menu, estão concentradas informações de carácter geral acerca do 

formador. É excepção a área dos recursos didácticos, onde estão disponibilizadas 

ferramentas que permitem ao formador visualizar os recursos didácticos que existem ou 

proceder ao pedido de um que porventura não exista. Após a selecção de uma disciplina, 

este menu expande-se e permite também realizar um conjunto de operações 

relacionadas com a disciplina que escolheu. Depois de seleccionada uma disciplina, o 

formador entra numa área específica. A imagem seguinte ilustra o menu associado a uma 

disciplina: 

 

Figura 9- Área de uma disciplina (perspectiva do formador) 
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Atestando o carácter dinâmico e de constantes desenvolvimentos da plataforma, é 

dado a conhecer ao formador as últimas actualizações de que o Aprend.e foi alvo, 

aparecendo identificadas como Novidades. 

 De seguida é feita uma breve descrição das funcionalidades das áreas associadas 

a uma disciplina: 

Guião da disciplina 

Esta opção diz respeito à gestão do Guião da Disciplina, sendo constituída por 

ferramentas que permitem a visualização, modificação ou remoção desta componente. É 

da exclusiva responsabilidade do formador o preenchimento do Guião da Disciplina, 

tendo presente o referencial de formação, compreendendo as componentes ilustradas na 

imagem seguinte: 

 

Figura 10-Estrutura do Guião da disciplina 
Além de permitir que os alunos tenham uma visão global dos modos de 

funcionamento da disciplina, das formas e instrumentos utilizados na avaliação e dos 

recursos necessários, apela, também, para a transparência do processo de formação.  

Sumários 

Na área de sumários, o formador tem ao seu dispor um “Espaço de aula” que lhe 

permite fazer a gestão dos sumários e o registo de faltas. Para fazer esta operação, o 

formador tem que preencher o conjunto de dados, tal como se mostra a imagem da figura 

seguinte:  
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Figura 11-Página de registo do sumário e presenças em aula 
 

O formador tem ainda a possibilidade de associar a cada aula um ou mais materiais 

de ensino, sendo um primeiro passo para a constituição de um repositório de recursos, 

conforme ilustra a imagem seguinte: 

 

Figura 12-Associação de materiais de ensino a uma aula 
Além do conjunto de motivações pedagógicas que estiveram na base da concepção 

desta área, outros pressupostos de índole administrativa também se materializaram como 

forma de dar resposta aos requisitos das entidades financiadoras do programa, como por 

exemplo o PRODEP (Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal) e o 

POEFDS (Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social), entre 

outros, na busca de uma maior produtividade no plano da gestão. 

Materiais de Ensino 

Conforme foi referido na descrição da área sumários, o formador tem a 

possibilidade de associar materiais específicos a cada aula. Não obstante, podem existir 
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materiais que, sendo transversais à disciplina, são de uso mais alargado. Nesta área, o 

formador pode fazer a gestão dos materiais disponibilizados para a disciplina. 

Alunos 

Nesta área, o formador tem acesso à ficha biográfica de cada aluno, podendo 

recolher dados necessários com vista a uma caracterização do seu contexto social.  O 

formador pode ainda enviar e-mails para todos os alunos inscritos na disciplina. 

Trabalhos 

Nesta área, o formador pode visualizar os trabalhos submetidos pelos formandos. 

Avisos 

Área gerida pelo formador onde este pode colocar avisos, que ficarão agregados à 

disciplina. O Aprend.e disponibiliza ferramentas no sentido de definir as tarefas 

relacionadas com a gestão dos avisos, bem como sua duração.  

Segurança 

Nesta área, o formador pode definir se pretende que os materiais de ensino (os 

referentes a cada aula ou os de carácter mais transversal) estejam disponíveis mediante 

a introdução de uma password ou se, pelo contrário, pretende que sejam acedidos por 

qualquer visitante da plataforma. 

1.2.2 A área formando 

Nesta área, de acesso completamente livre, o utilizador, é primeiramente 

confrontado com toda a oferta formativa do PAN, organizada segundo a tipologia 

constante na Tabela 1. Após seleccionar a tipologia de curso que pretende consultar, é 

apresentada uma listagem dos cursos, respectivos locais de funcionamento e edições em 

curso ou já realizadas. Uma vez seleccionado o curso e a edição que pretende consultar, 

tem acesso a quatro áreas todas de acesso livre, à excepção da dos materiais de ensino 

que o formador entende que apenas são de consulta para os alunos (conforme já referido 

anteriormente): 

> Apresentação do curso e das qualificações que confere bem como do referencial 

de formação. 

> Disciplinas que compõem o curso, bem como a duração e os formadores que as 

leccionam. Uma vez seleccionada uma disciplina, o utilizador tem acesso a um conjunto 

de opções conforme ilustra a imagem seguinte:  
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Figura 13-Opções relativas a uma disciplina 

 

Repare-se que estas áreas encontram correspondência às descritas na área do 

formador. 

> Horário de funcionamento do curso 

> Jornal de Parede que não é mais do que um fórum aberto para todos os 

visitantes. 

 

1.3 O Problema 

Na década de 80, Bill Gates, numa visão absolutamente inspirada e referindo-se a 

um futuro não muito distante3, dizia que um dia existiria um computador em cada casa. 

Os movimentos económicos, regentes da sociedade de consumo, aliaram-se a um 

desenvolvimento tecnológico sem precedentes e os computadores entraram 

definitivamente no quotidiano do cidadão comum. 

O sistema de ensino foi, também ele, um motor gerador de inovação, num sistema 

tradicionalmente avesso à mudança, mas, desta feita, cedendo às pressões de uma 

sociedade ávida de tecnologia. Teodoro (1990:77), já na década de 90, refere que “(…) 

                                                           
3 Informação retirada de http://www.winnetmag.com/Article/ArticleID/18806/18806.html consultado em 17 de Junho de 
2004. 
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actualmente já não se coloca a questão se os computadores deverão ser ou não 

utilizados no ensino. Eles já o são…”  

Com o advento da Internet e a com a invenção da WWW (Word Wide Web) por Tim 

Berners-Lee, a questão da utilização dos computadores no acto educativo adquire uma 

nova dimensão e obriga a redefinir o conceito de ensino a distância (EaD), originando 

uma nova taxonomia baseada em x-learning4. A possibilidade de distribuição em massa 

dos conteúdos, sem restrições nos vectores espacio-temporal, numa sociedade em que 

conhecimento é sinónimo de poder, foi, logo à partida, vista como uma oportunidade de 

negócio e todas as energias foram canalizadas para o desenvolvimento de tecnologias 

que suportassem o processo. 

Foi neste contexto que surgiram e proliferaram as plataformas de e-learning, que 

não são mais do que “sistemas de Informação centrados no suporte a processos de 

comunicação, coordenação e colaboração, com objectivos pedagógicos” (Martins, 

2002:pg) designados por Learning Management Systems (LMS), responsáveis em 

grande parte pelo sucesso do e-learning.  

Numa primeira fase, esta fórmula de sucesso rapidamente se revelou um rotundo 

fracasso, pois a perspectiva de um negócio rentável e dos avanços tecnológicos não 

englobaram as preocupações de natureza pedagógica que devem servir de força motriz a 

um projecto que visa a formação. Por outro lado, os custos associados ao 

desenvolvimento de conteúdos, a dificuldade de reutilização noutras situações e a não 

portabilidade dos mesmos para outros LMS, também constituíram factores de 

abrandamento a uma expansão global. Alguns gigantes na área da construção dos LMS, 

entidades governamentais e universidades à escala planetária, reconhecendo o potencial 

do e-learning, contextualizado pela ligação generalizada à Internet em banda larga, 

juntaram-se num consórcio para tentar regular normas e especificações que 

compatibilizassem a produção de conteúdos, entendidos neste âmbito como objectos de 

aprendizagem (Learning Object – LO). Hoje, qualquer organismo que pretenda 

implementar um LMS ou alguns módulos não pode deixar de ter em atenção as normas 

propostas por esse consórcio. 

O Programa Aveiro-Norte (PAN) assume uma missão eminentemente formativa de 

cariz marcadamente tecnológico, intervindo em áreas tão diversas, conforme foi referido 

na secção anterior, que vão desde o design de calçado até à multimédia, passando pela 

logística. O público-alvo da oferta formativa é marcadamente heterogéneo, com uma 

                                                           
4  Utiliza-se que o termo “x-learning” para ilustrar as variantes associadas ao e-learning. 
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grande parte de activos em busca de uma requalificação profissional. Neste sentido, o 

PAN pretende desenvolver mecanismos que permitam aos formandos acompanhar a 

formação, através da criação de um ambiente assente sobre a web que operacionalize a 

sua oferta formativa.  

 
1.4 Finalidades 

A grande finalidade que se pretende atingir com a presente investigação decorre do 

primeiro aspecto abordado na secção anterior. É precisamente para dar resposta à 

necessidade sentida pelo PAN de criar e implementar mecanismos que vão ao encontro 

das reais necessidades dos seu público-alvo. Neste sentido, a grande meta que se 

pretende alcançar com o desenvolvimento da presente dissertação é, integrando as 

recomendações, especificações e standards existentes na área de concepção, produção 

e catalogação de conteúdos, conceber um modelo de formação que assente na web para 

que atenda às necessidades específicas da Instituição: o roteiro de formação (RF). 

Com o actual trabalho de investigação pretende-se, então, alcançar três grandes 

objectivos integradores e integrados na finalidade já referida: 

> Analisar o sistema de informação existente no PAN, colocando o enfoque na área 

pedagógica. 

> Conceber um quadro metodológico de construção do roteiro de formação. 

> Implementar, testar e avaliar um roteiro de formação para uma disciplina da oferta 

formativa do PAN. 

 

1.5 Organização da dissertação  

A presente dissertação encontra-se organizada em várias partes distintas mas 

articuladas, tendo como linhas orientadoras os objectivos a que se propõe.  

A primeira parte da dissertação, designada por Enquadramento teórico, engloba o 

levantamento do estado da arte nas áreas que se revelam essenciais para o 

desenvolvimento do roteiro de formação, o objectivo último da dissertação. Este 

levantamento envolve três áreas fundamentais, que correspondem, cada uma delas a um 

capítulo diferente.  

O capítulo e-learning é composto por uma caracterização do ensino a distância 

colocando a ênfase no e-learning e suas variantes. Ao longo deste capítulo são 
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analisados os cinco principais componentes do e-learning: a tecnologia, os sistemas de 

interacção, os e-conteúdos, os e-professores e a avaliação.  

O capítulo intitulado Instructional Design (ID) inicia-se por uma breve, e 

certamente simplificada, resenha histórica do ID que serve de mote para a apresentação 

da concepção de ID subjacente a este trabalho, bem como de outras igualmente válidas. 

Nas secções seguintes, são apresentados os princípios que devem estar subjacentes ao 

ID. Na apresentação dos princípios do ID está presente uma reflexão crítica, não se 

resumindo apenas uma mera revisão da literatura. Adopta-se antes uma postura 

proactiva na medida em que é proposta uma extensão a esses princípios, 

fundamentando todas as opções tomadas. Este capítulo continua com a descrição de 

alguns modelos de ID, segundo uma taxonomia estabelecida entretanto. Neste contexto, 

a abordagem orientada aos objectos de aprendizagem, bem como a apresentação das 

principais normas de desenvolvimento, adquirem uma importância crucial. 

Como se pretende um desenvolvimento para os alunos, considerou-se essencial o 

estudo de um conceito que, sem ser radicalmente novo, é ainda muito pouco aplicado: os 

estilos de aprendizagem. O capítulo Estilos de aprendizagem inicia-se, então, com a 

definição de um quadro de referência onde se enquadre a concepção com que o referido 

termo surge no presente trabalho. Na posse de um entendimento sobre o conceito de 

estilos de aprendizagem, são apresentados os três instrumentos que permitem a sua 

aferição. Termina-se este capítulo com a apresentação de técnicas e de fundamentos 

que entrecruzam os estilos de aprendizagem na concepção do ID. 

A segunda parte da dissertação corresponde a todo o processo que envolve a 

concepção do Roteiro de Formação. Com o objectivo de  clarificar e formalizar o que 

neste contexto se entende por RF, esta parte da dissertação é composta por um capítulo 

onde é explicitado este conceito, enquadrando-o no problema em questão. Em 

consequência, e partindo de uma análise eclética dos modelos de ID realizada na  parte 

Enquadramento Teórico no capítulo seguinte é estabelecido um quadro que deve estar 

subjacente à concepção de RF.   

A terceira parte da dissertação corresponde à Metodologia onde são descritos 

todos os pressupostos metodológicos, bem como o contexto e as etapas de investivação. 

Na quarta parte da dissertação, Construção do Roteiro de Formação, e tendo 

como linhas orientadoras o conceito de RF e a metodologia descrita, são mostrados 

todos os passos de criação do RF a uma disciplina do PAN do curso de DPMM: 

Algoritmos 
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O presente trabalho de investigação termina com a apresentação das Conclusões 

e propostas para o desenvolvimento de trabalhos futuros.  
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Parte I | Enquadramento teórico 

 



 

 



 

2 ELearning 
 

Tratando-se, no presente trabalho, um tema indissociável da educação no sentido 

lato, interessa analisar o termo educação.  

“Etimologicamente, o verbo educar provém do latim educare, e podem ser 
encontrados significados semelhantes em educar, instruir, ensinar e 
amestrar. Significa, propriamente, tomar cuidado da educação, tanto no 
ponto de vista físico como moral.”    5

Uma pesquisa na Internet usando um sistema de Thesaurus mostra uma 

estruturação possível de conceitos relacionados com a educação, conforme é ilustrado 

na imagem da figura seguinte6: 

 
Figura 14-Árvore de termos relacionados com a educação 

 

Apesar de a História da Educação acompanhar de muito perto a História da 

Humanidade, uma vez que a educação é uma dimensão quase fisiológica do ser 

humano, apenas na antiga Grécia surge de alguma forma sistematizada a ideia de 

educação. Na Ilíada, Homero sintetiza o conceito de educação para os Gregos, 

merecendo de Platão o epíteto de educador de toda a Grécia: Fénix, educador de Aquiles 

lembra ao herói que deve proferir palavras e realizar acções. A partir do século V a. C., 

                                                           
5 Informação retirada de http://ciberduvidas.sapo.pt/ consultado em 15 de Maio de 2005. 
6 Imagem retirada de http://www.visualthesaurus.com/  consultada em 15 de Abril de 2006.  
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exige-se algo mais da educação: a perspectiva alarga-se e para além de formar o 

homem, a educação deve ainda formar o cidadão. É então que o ideal educativo grego 

aparece como Paideia, formação geral que tem por tarefa construir o homem em duas 

vertentes: como homem e como cidadão. Platão (Jaeger, cit in Pombo, 20017) define 

Paideia como: 

“a essência de toda a verdadeira educação ou Paideia é a que dá ao 
homem o desejo e a ânsia de se tornar um cidadão perfeito e o ensina a 
mandar e a obedecer, tendo a justiça como fundamento”.  
 

Mais tarde, em Roma, Cícero fez a tradução de Paideia por Humanitas. Neste 

contexto entende-se Humanitas por formação da/para a humanidade e é dada uma 

dimensão mais social ao educador. Como refere Rouzel  (2002) 8,  

“ L'éducateur dès cette époque lointaine accompagne le passage. C'est un 
passeur. Au sens propre un intermédiaire, un entre-deux. Passeur des 
deux rives, de l'enfant à l'homme. Notons que cette position implique une 
bonne connaissance des deux rives: le milieu familial et l'environnement 
social “.  
 

O grande paradoxo destas culturas e que aparece profundamente enraizado 

durante toda a Idade Média era o facto da educação só estar acessível a pequenas 

minorias. O papel do professor era o de mestre, sintetizado por Jorge (2003) 9: 

“Este exercia uma função social transcendente, era um verdadeiro modelo 
moral e político, não apenas porque era tomado como um cidadão 
exemplar, mas também porque era visto como um sacerdote ao serviço do 
saber. A sua vida confundia-se com a sua missão. Ser professor era a 
manifestação de uma vocação ou missão transcendente, não o exercício 
de uma profissão”.  

Paralelamente ao aparecimento da Educação estiveram, directa ou indirectamente, 

preocupações relacionadas com a separação física entre o professor e os alunos: as 

escolas situavam-se em centros geograficamente circunscritos e nem sempre acessíveis 

à maior parte da população, mesmo quando se assistiu ao incremento do acesso à 

educação. O aparecimento do EaD é frequentemente situado no século XIX, mais 

precisamente em 1837 através da leccionação do primeiro curso por correspondência por 

Isaac Pitman na Grã-Bretanha (Brewington, 2003). Não obstante, se o EaD for entendido 

como uma metodologia de ensino em que a acção educativa se processa num contexto 

                                                           
7 Informação retirada de http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/escola/paideia/conceitodepaideia.htm 
consultado em 20 de Maio de 2005. 
8 Informação retirada de http://www.psychasoc.com/article.php?ID=4 consultado em 10 de Maio de 2005. 
9 Informação retirada de http://educar.no.sapo.pt/PROFS2.htm consultado em 10 de Maio de 2005. 
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de separação local e temporal do professor/tutor em relação aos aprendentes, as suas 

raízes perdem-se no tempo e diluem-se com o aparecimento da escrita.  

Em termos de tecnologias de apoio, a prensa de Gutenberg pode mesmo ser 

considerada a primeira ferramenta tecnológica de apoio ao EaD. Nos últimos 10 anos do 

século XX, com o aparecimento da www, surgiu uma variante do EaD: o e-learning, que 

faz uso intensivo da Internet como suporte e ambiente onde decorre o processo de 

ensino e aprendizagem.  

A definição de e-learning não está padronizada; aliás, basta uma consulta num 

browser na Internet para se encontrarem centenas de definições. A título de exemplo, 

podem referir-se algumas definições, apresentando nuances enquadradoras do contexto 

em que é referenciado (Cross, 2000) 10: 

“eLearning is the use of network technology to design, deliver, select, 
administer, and extend LEARNING.”  

 (Elliott Masie, The Masie Center, 2000) 

“eLearning is Internet-enabled learning. Components can include content 
delivery in multiple formats, management of the learning experience, and a 
networked community of learners, content developers and experts. 
ELearning provides faster learning at reduced costs, increased access to 
learning, and clear accountability for all participants in the learning 
process. In today's fast-paced culture, organizations that implement 
eLearning provide their work force with the ability to turn change into an 
advantage.” 

(Cisco Systems, 2001)  

 "The use of technologies to create, distribute and deliver valuable data, 
information, learning and knowledge to improve on-the-job and 
organisational performance and individual development." 

(Lance Dublin, 2002)  

Victor Jeurissen (2004)11 da IBM propõe uma definição de elearning onde 

subjaz a perspectiva da interacção:

“E-learning is the use of innovative technologies and learning models to 
transform the way individuals and organisations acquire new skills and 
access knowledge. Learning is a collaboration of information, interaction, 
collaboration and in-person.” 

Depois de ultrapassada a euforia e a natural radicalismo existente numa primeira 

fase de implementação do e-learning, foram levantados alguns problemas acerca da sua 

                                                           
10 Informação retirada de http://www.internettime.com/Learning/faq.htm consultada a 10 de Junho de 2004. 
11 Informação retirada de 
http://www.itweb.co.za/sections/business/2004/0411081222.asp?A=BED&S=Business%20Education%20and%20Training&
O=FPIN consultado a 29 de Abril de 2006. 
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adequação pedagógica. Os contextos em que ocorre a aprendizagem, o isolamento que 

provoca, a dificuldade no processo de avaliação e a dependência em relação a 

plataformas tecnológicas são alguns exemplos desses problemas.  

É neste contexto, que se assiste ao aparecimento de novas vertente do EaD: o b-

learning (blended learning) e o m-learning (mobile learning). 

A tabela seguinte apresenta uma proposta de tipificação das variantes do e-learning 

e o ensino presencial, variando a percentagem de conteúdos distribuídos sobre a Internet 

(adaptado de Allen, 2003). Note-se que os intervalos definidos não devem ser entendidos 

como valores estanques, mas antes como valores de referência. 

Proporção de conteúdos 
distribuídos on-line Modelo Descrição 

0% Presencial Não é usada nenhuma tecnologia online. 

]0%,29%] Web 
facilitated 

Uso de tecnologias assentes na Internet apenas para 
facilitar: o essencial continua a ser a componente 
presencial. 

]30%,79%] b-learning Mistura (blend) de ensino online e presencial. 

]80%,100%] Online 
Neste modelo a interacção decorre sempre em 
ambiente web. Os encontros presenciais são 
praticamente inexistentes. 

 
Tabela 3 - Taxonomia de modelos de ensino 

 

2.1 As componentes do e-, b- e m-learning  

Apesar do que foi referido, depois de testado, o e-learning levanta muitas questões 

problemáticas como é o isolamento, a falta de motivação para a utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), como se deve processar a avaliação, 

etc. Vai ser neste contexto, que se assiste ao aparecimento de uma nova vertente do 

EaD: o b-learning. 

Esta metodologia assenta na combinação e rentabilização de alguns aspectos do 

modelo presencial e do modelo online, ou seja, pode ser definida como integração e 

combinação de diferentes tecnologias e metodologias de aprendizagem tais como a 

autoformação assíncrona, sessões síncronas pela Internet, os métodos tradicionais de 

aprendizagem presencial e outros meios convencionais de suporte à formação. Ainda 

assim, a mais recente variante de EaD é o m-learning (mobile learning), que combina 

duas áreas: a computação móvel e o e-learning. Assim, pode definir-se como sendo a 

aprendizagem que, por um lado, ocorre num ambiente móvel através da utilização de 
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aparelhos móveis (como o telemóvel ou computadores portáteis com acesso wireless à 

Internet) e, por outro lado, recupera as características do e-learning enquanto processo 

educativo assistido por computadores em rede (internet e/ou intranet) (Andronico, 2003). 

Por último, terá de se realçar que nenhuma metodologia por si só é melhor do que a 

outra e que acabam por coexistir, uma vez que têm e/ou servem propósitos diferentes. 

Todavia, convém salientar que, se se tiver um cuidado especial em estudar a que melhor 

se adequa ao que se pretende concretizar, é provável que alguns problemas levantados 

por estas metodologias o deixem de ser e que se consiga garantir um mais elevado grau 

de sucesso.  

Como já foi referido, podem, então, salientar-se cinco principais componentes no e-

learning (a tecnologia, os sistemas de interacção, os e-conteúdos, os e-professores e a 

avaliação), que, sensu lato, também se referem ao b-learning e ao m-learning e que se 

passam a explicar (Santos, 2000). 

 

2.1.1 Tecnologia 
A tecnologia é a componente do e-learning que vai suportar o seu desenvolvimento 

e implementação. Entende-se, neste contexto, “tecnologia” como o meio ao serviço da 

metodologia em causa, englobando as soluções de acesso, os serviços disponibilizados 

e a plataforma de suporte. A Internet caracteriza-se pelo acesso democratizado e 

globalizado à informação e o aparecimento da banda larga, possibilita a utilização de 

multimédia, o tratamento e acesso rápido à informação e facilidade e flexibilidade de 

comunicação. Como tal, a qualidade de serviço suportada é uma questão que preocupa 

as entidades com responsabilidades tecnológicas. Ao longo das secções seguintes é feita 

uma abordagem mais detalhada destes aspectos. 

Serviços telemáticos 

Os serviços telemáticos que poderão/deverão estar presentes no e-learning podem 

ser divididos em Serviços de Acesso Remoto (Telnet e FTP), Serviços de Transferência 

de Mensagens (através de ferramentas de comunicação assíncrona: email, grupos de 

discussão), Serviços de Directoria e de Informação (DNS e WWW), Serviços de 

Interacção (através de ferramentas de comunicação síncrona: IRC, Whiteboard, 

Videoconferência) e Serviços de Difusão (também síncronos BroadCast de Vídeo e 

Áudio) (Santos, 2000). 

Soluções de acesso 
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Em termos de soluções de acesso, podem ser identificados dois tipos: um baseado 

nas redes de comutação de circuitos e nas soluções baseadas na Internet (Ramos, 

2002). As primeiras – RDIS (Rede digital integrada de serviços) ou rede telefónica – são 

orientadas à conexão, ou seja, estabelece-se um canal durante a comunicação. Usando 

a RDIS, consegue-se obter uma qualidade de serviço razoável em termos de velocidade 

de transmissão efectiva (throughput), atrasos de transmissão extremo a extremo e de 

round-trip, e variabilidade do atraso de transmissão – jitter (Ramos, 2002). Ainda assim, 

as soluções baseadas na Internet são, de longe, mais democráticas uma vez que 

permitem uma massificação do acesso. No entanto, esta opção compromete a qualidade 

de serviço, principalmente quando se equaciona o funcionamento em tempo real de 

aplicações exigentes, como é o caso da videoconferência. Basicamente, o facto de não 

ser possível garantir uma qualidade de serviço reside no facto de a Internet se basear no 

protocolo IP (orientado para o atraso e não para a ligação) que não estabelece uma 

ligação directa para o fluxo da informação, mas antes um circuito virtual/datagramas. 

Assim, a informação, podendo seguir rotas diferentes, chega necessariamente a um ritmo 

diferente, dificultando o processo de reconstrução e sequenciação no receptor, 

principalmente em contexto de comunicação em tempo real.  

 Sistemas de gestão de aprendizagem 

Os Learning Management Systems (LMS) ou sistemas de gestão de aprendizagem 

podem ser sumariamente definidos como “Sistemas de Informação centrados no suporte 

a processos de comunicação, coordenação e colaboração, com objectivos pedagógicos” 

(Martins, 2002). Os LMS devem suportar ferramentas que possibilitem diversos tipos de 

interacção (por exemplo, fóruns, chat, mailing lists, partilha de documentos, etc.), gestão 

de conteúdos (publicação, acesso e exploração e permitir a integração de recursos 

multimédia), avaliação (questionários de autoavaliação, realização e correcção 

automática de testes de avaliação, publicação de trabalhos, criação de portfólios) e apoio 

à organização (operações de carácter institucional). 

Existem centenas de plataformas disponíveis para e-learning (mais de 700) que 

proporcionam diferentes soluções para suporte à comunicação e à interacção entre 

participantes (exemplos: Blackboard, Moodle, WebCT, Centra, LearningSpace, AulaNet, 

Formare). Algumas destas plataformas vão mais longe e denotam uma preocupação em 

obedecer a normas relativas à descrição dos conteúdos expandindo o conceito de LMS 

para Learning Content Management System (LCMS). Estes sistemas herdam todas as 

características dos LMS, mas a construção dos conteúdos obedece a padrões, como por 
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exemplo: IMS, AICC ou SCORM. A opção por qualquer um destes tipos de normalização 

pode (e deve) ser visto numa perspectiva “ecológica”: a criação de conteúdos sob a 

forma de objectos de aprendizagem independentes da plataforma, catalogados e com 

possibilidade de exportação para outros sistemas apontam para uma reutilização da 

informação.  

Tendo tudo isto em conta, de entre os factores que devem ser ponderados na 

escolha de um LMS, podem realçar-se os seguintes: facilidade de administração (gestão 

e criação de cursos), tecnologias suportadas (certeza que a plataforma suporta várias 

tecnologias), as ferramentas para autoria de conteúdos (facilidade, o que se pode realizar 

dentro da plataforma), as ferramentas para avaliação, o suporte a standards (SCORM, 

por exemplo), a compatibilidade (ao nível dos utilizadores, do software da perspectiva do 

cliente; multiplataforma), a manutenção (que suporte é dado em termos de erros e de 

apoio imediato), os extras (o que disponibiliza a mais, a sua utilidade) e finalmente a 

opção pela aquisição do próprio LMS ou serviço de Hosting. 

Qualidade de serviço (QoS) sobre IP 

Quando se equaciona a questão do EaD, utilizando a Internet como meio de 

comunicação, existe um conjunto de pressupostos tecnológicos que se devem ter em 

consideração. Actualmente, os protocolos sobre os quais assentam as comunicações na 

Internet funcionam de uma forma não orientada à conexão. De facto, assenta numa 

lógica de datagramas, tornando-se difícil garantir qualidade de serviço (QoS) compatível 

com as exigências de uma comunicação síncrona. Esta problemática tem vindo a ser alvo 

de uma preocupação cada vez mais crescente por parte da comunidade científica e 

técnica envolvida no desenvolvimento tecnológico da Internet (nomeadamente Internet 

Engineering Task Force – IETF – e Wide Web Consortium – W3C-World), tendo por 

objectivo proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento de serviços e de 

aplicações de tipo tempo real (Ramos, 2002). Existem duas abordagens propostas pelo 

W3C: o Integrated Services (IntSer) baseado no IPv6 (a última versão normalizada do 

protocolo IP) e a Differentiated Services (DiffServ). Todavia, apesar dos avanços, a 

implementação destas tecnologias ainda não apresentam uma garantia aceitável de QoS.  

 

2.1.2 Os sistemas de interacção 

Como já foi referido, nestas metodologias de ensino, a tendência é optar-se por 

uma forma de comunicação e interacção multidireccional, cujos objectivos passam por 
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humanizar todo o processo de aprendizagem de forma mais efectiva, garantindo o 

interesse dos e-alunos no próprio curso e fomentando a interacção aos diversos níveis. 

Este factor afigura-se (também) essencial para que os formandos não se sintam em 

“autogestão completa”, ou seja, se sintam apoiados, e para os munir de competências 

cognitivas que lhes permitam progredir na construção de conhecimento. 

Tendo isto em conta, estes sistemas devem garantir a interacção, pelo menos, a 

quatro níveis distintos: aluno/conteúdos, aluno/aluno, aluno/professor e aluno/instituição. 

Em relação ao primeiro, deve poder-se aceder aos conteúdos e a todos os trabalhos 

disponibilizados em qualquer altura ou a partir de qualquer sítio. No que diz respeito ao 

segundo e ao terceiro, deve-se possibilitar colocar e responder a questões ou dar 

opiniões de forma síncrona (chat, …) e assíncrona (fóruns, correio electrónico, …), assim 

como ler intervenções de outros elementos da comunidade em qualquer altura. Por 

último, na interacção aluno/instituição, o aluno deverá poder contactar com a instituição, 

também, em qualquer altura. Para além destas funcionalidades, também existem outras 

que poderão auxiliar o e-professor, entre as quais: poder ver o percurso (ou histórico) de 

cada e-aluno e disponibilizar testes de avaliação. 

É, ainda, de salientar que se deve garantir a presença de um helpdesk que auxilie 

quer o professor, quer os alunos, quando há problemas técnicos relacionados com a 

própria plataforma. Mais se acrescenta, que deve ser outra entidade que não o professor 

a garantir este acompanhamento. 

 

2.1.3 Os e-conteúdos 

Em relação aos e-conteúdos, pode afirmar-se que o que os distingue dos conteúdos 

tradicionais não é a qualidade científica a eles inerente (que deverá ser sempre 

preservada), mas estarem preparados para serem utilizados em ambientes de auto-

-aprendizagem. Há, então, alguns aspectos que terão de ser tidos em conta aquando da 

sua concepção. Por um lado, deverão ser criados de acordo com a teoria de 

aprendizagem definida para o curso. A título de exemplo, se se optar por uma abordagem 

behaviorista, terão de se apresentar de forma mais linear e em pequenos módulos e sub-

-módulos; contudo, se se considerar mais adequado optar por uma abordagem 

construtivista, deverão estruturar-se de forma a promover a construção do conhecimento 

através de associações múltiplas (que se poderão potenciar pela utilização de 

hipermédia). Por outro lado, os e-conteúdos deverão ser construídos e organizados de 

acordo com a tecnologia que se vai utilizar e dever-se-á prever a sua distribuição em 
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suportes online e offline. Para além disto, é aconselhável que a referida distribuição seja 

feita através de plataformas específicas como os LMS e os LCMS e que sejam 

uniformizados segundo normas de publicação de conteúdos online.  

É, ainda, de realçar que estes conteúdos poderão ser apresentados através de um 

só medium ou de vários (texto, imagem, áudio, vídeo, animação). Ainda assim, 

dependendo dos objectivos que se pretende alcançar, a combinação feita de forma 

integrada dos diversos média trará vantagens no campo da relação/interacção que os 

formandos estabelecem com os conteúdos.  

Na concepção dos conteúdos, há razões importantes para se optar por os 

normalizar, de entre as quais de enfatizam: (i) a organização (que permite a catalogação 

e, portanto, uma mais fácil gestão), (ii) a racionalização e melhor portabilidade dos 

recursos, (iii) o registo de acesso, (iv) a utilização integrada de elementos multimédia, e 

(v) a facilidade de actualização (Santos, 2000). Todavia, quando se pretende reutilizar os 

conteúdos, deve ter-se em conta que uma primeira versão dos mesmos dificilmente 

estará “perfeita” (se é que tal conceito existe), em especial se a experiência na área do 

professor, ou da equipa responsável pela concepção, ainda for reduzida.  

O ciclo de vida para a criação de conteúdos implica que estes deverão ser 

actualizados com alguma frequência de acordo com motivações várias. Esta 

reformulação e/ou aperfeiçoamento poderá ser efectuada com objectivos distintos de 

acordo com o seu contexto de utilização. Por um lado, um dos contextos em que poderá 

ocorrer será numa primeira utilização dos mesmos, uma vez que, antes de serem 

testados, será complicado aferir a sua adequação tanto ao público-alvo quanto aos 

objectivos pedagógicos que se pretende alcançar. Por outro lado, é de salientar que a 

sua utilização ad eternum não é recomendável, sendo até de aconselhar vivamente que 

se façam actualizações periódicas, sendo que a sua frequência dependente da temática 

em questão. 

2.1.4 O e-professor  

A tutoria online pode definir-se como o acto de gerir os formandos e a 

aprendizagem através de um meio online. Como tal, consiste em gerir a comunicação e 

moderar entre os elementos de uma comunidade de aprendizagem distribuída efectuada 

online.  

Actualmente, o ensino online está a deixar de colocar a sua ênfase apenas no 

recurso a repositórios de conteúdos e a apostar mais numa estrutura interactiva que 
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valoriza questões sociais na construção do conhecimento e em abordagens pedagógicas 

que conferem centralidade ao aluno. Assim, para além da competência científica (em que 

se centra a figura do professor num sistema do tipo magister dixit), o e-professor terá de 

entender as dinâmicas da comunicação e interacção online.  

Neste contexto, o papel do e-professor passará, em grande parte, por dar resposta 

a alguns dos desafios como é (i) o de conceber e planificar um curso flexível em termos 

de utilização, (ii) o de aprender a ser tutor/facilitador da aprendizagem (em vez de se 

apresentar com detentor de um saber absoluto), (iii) o de gerir uma comunidade de 

aprendizagem heterogénea (com necessidades e conhecimento prévio diferentes), (iv) o 

de acompanhar a evolução não só da comunidade como um todo, mas também de cada 

indivíduo. 

Em suma, ter-se-á de delinear estratégias que procurem garantir o sucesso do 

curso em causa, nomeadamente, fomentando a interacção da comunidade de 

aprendizagem e respeitando o ritmo e as necessidades de cada aprendente enquanto 

indivíduo. Tudo isto implica que não só o formador, mas também os formandos (enquanto 

comunidade de aprendizagem distribuída (CAD) e indivíduos) terão de assumir diferentes 

papéis.: os primeiros, enquanto tutores, terão de adequar os seus objectivos, 

metodologias e estratégias; os segundos serão chamados a ter mais responsabilidade 

sobre o processo de aprendizagem. Desta forma, o e-professor deverá actuar em três 

planos distintos, a saber: 

 

a) Concepção do curso: responsabiliza-se pela definição da metodologia e 

estratégias mais adequadas aos objectivos do curso e pelas actualizações; 

b) Tutoria: terá de programar e efectuar o acompanhamento pedagógico dos 

alunos, de moderar discussões (síncronas e/ou assíncronas), de gerir o interesse dos 

alunos nos conteúdos (para que as expectativas criadas não saiam defraudadas) e de 

difundir a informação; 

c) Avaliação: terá de a planificar e de a realizar – o que também implica a correcção 

e o lançamento de notas e que se afigura fundamental para a evolução da comunidade 

como se procurará explicar de seguida (Santos, 2000). 

2.1.5 A avaliação 

Quando se cria e implementa um curso está inerente o respectivo processo de 

avaliação que não se deve ignorar. Esta avaliação pode e deve fazer-se a vários níveis: 
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do sistema adoptado, do curso, da eficácia da formação e dos e-alunos. Em relação ao 

primeiro, apesar de se partir do pressuposto de que houve um estudo prévio cuidado 

para a escolha da plataforma a utilizar, considera-se bastante importante avaliar o 

desempenho das ajudas técnicas, assim como verificar se se terá optado por uma 

plataforma que não foi entrave à concretização dos objectivos pedagógicos propostos. 

Como tal, trata-se, também, de aferir a utilidade dos sistemas telemáticos utilizados.  

A avaliação do curso/formação per se está relacionada com a conjugação de 

factores como as estratégias utilizadas, a metodologia adoptada e a informação 

disponibilizada aos objectivos propostos. Para ambos os casos existem variadas formas 

de aferir o sucesso, das quais se salienta a mais usual como sendo a análise de um 

inquérito final preenchido pelos e-alunos, juntamente com a própria experiência pessoal 

do e-professor e/ou da instituição. Em relação à eficácia da formação, considera-se que 

os indicadores mais inequívocos serão o grau de empregabilidade decorrente da mesma 

e/ou grau de satisfação por parte da entidade patronal que financiou o curso. 

Os grandes dilemas surgem quando se fala da avaliação dos formandos; todavia, é 

consensual que a avaliação (nas suas mais variadas formas) determina, em grande 

parte, o comportamento e a aprendizagem do aluno. Tendo isto em conta, existem alguns 

pressupostos que não se deverão negligenciar quando se planificam os momentos de 

avaliação de um curso, em especial o de: a avaliação dever ser suficientemente flexível e 

diversificada de modo a ir ao encontro das necessidades e características do público-

-alvo. Como tal, a flexibilidade pode referir-se à possibilidade de escolha do tipo de 

avaliação, à negociação (com o professor) das tarefas que irão ser objecto de avaliação, 

às datas limite de entrega dos elementos de avaliação ou à duração dos mesmos, etc. 

(Backboard Connections Pty Ltd, 2003). 

As opções para avaliar o (in)sucesso da aprendizagem são variadas e a escolha de 

uma delas (ou mais) depende totalmente das competências e conhecimento que se 

pretende que os alunos demonstrem ter adquirido e /ou construído ao longo do curso. 

Assim, poder-se-á optar entre trabalhos escritos (desenvolvidos individualmente ou em 

colaboração), testes de resposta múltipla, de resposta curta e/ou alargada, apresentação 

de portfólios, exames escritos ou orais, participação em discussões, debates online, etc. 

Contudo, não é de esquecer que esta avaliação poderá ser feita pelo professor, por um 

colega de grupo, pelo próprio aluno ou por alguma pessoa ou grupo externo (Backboard 

Connections Pty Ltd, 2003). 
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Actualmente começa a surgir o conceito de «avaliação autêntica» (Wiggins, 1998) 

que perspectiva a avaliação de forma integrada no próprio processo de aprendizagem. 

Desta forma, segundo Anderson (2001), esta nova abordagem da avaliação leva a que os 

formandos sejam avaliados: 

“Within a relevant context and are required to collaborate 
extensively to produce a product that demonstrates the knowledge, 
understanding and skills they have learned …and the ability to 
manage …activities”. 

Por tudo o que foi dito, reconhecem-se, facilmente, nesta forma de «avaliação 

autêntica» princípios da teoria de aprendizagem construtivista (na sua vertente mais 

social), uma vez que pressupõe que o indivíduo construa o seu próprio conhecimento, 

que haja uma forte interacção social (na troca de informação e de pontos de vista) e que 

haja uma responsabilização do aprendente através da proposta de actividades que se 

centrem nele. Assim, salienta-se a ênfase a dar a determinados aspectos, 

nomeadamente: a autenticidade (a aprendizagem terá de se processar em contextos 

reais e através de actividades reais), o trabalho de grupo (a interacção social é 

determinante para a construção do conhecimento da própria comunidade), o controlo do 

aprendente (têm participação activa na negociação das tarefas que consideram mais 

significativas) e a aprendizagem por scat folding ou ‘andaimação’ (evoluem de acordo 

com os patamares em que se encontram) (McLoughlin e Luca, 2001). Esta estratégia traz 

vantagens claras, nomeadamente em relação à responsabilização dos formandos. Isto 

consegue-se através da resolução de casos, da aprendizagem pela descoberta ou pela 

experimentação, e pela necessária reflexão e adaptação dos conteúdos teóricos a um 

problema específico que tem de ser resolvido. Outra das vantagens que transparece é o 

facto de minorar o risco de plágio, uma vez que se trata de um trabalho eminentemente 

prático; contudo, este risco apesar de minorado, nunca é eliminado. 

Para além do que foi mencionado, nunca será demais realçar que os documentos 

que explicam as actividades que se propõem aos alunos devem ser cuidadosamente 

escritos, ou seja, fornecer informações do tipo: qual é a tarefa, que referências 

bibliográficas base poderão ser úteis, prazos de elaboração e submissão do trabalho, 

como e onde se devem colocar dúvidas, em que medida é que a actividade se relaciona 

com os conteúdos programáticos, e a relação entre essa actividade e as outras, ou seja, 

o fio condutor entre elas (Backboard Connections Pty Ltd, 2003). 
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3 Instructional Design 
 

There once was a teacher 

Whose principal feature 

Was hidden in quite an odd way:   

Students by millions, 

or possibly zillions,  

Surrounded him all of the day. 

When finally seen by his scholarly Dean 

And asked how he managed the deed…    

He raised three fingers, and said 

“All you swingers need only to follow my lead…”   

“To rise from a Zero, to Big Campus Hero,  

To answer these questions you’ll strive:    

Where am I going?  

How will I get there? 

How will I know I’ve arrived?”  

 

(Mager, 1984 cit in Freeman, 1994:4) 

 

Mager, no poema anterior apresenta, é um professor seguro de si, da qualidade e 

eficiência do seu ensino bem como da aprendizagem dos alunos. Certamente que este é 

um, senão “o”, desafio, que todos os dias é colocado a um professor. O Instructional 

Design (ID) ajuda o professor a desempenhar esta tarefa titânica tão singelamente 

ilustrada por Mager. Esta secção inicia-se por uma breve, e certamente redutora, resenha 

histórica do ID. Não é propósito do presente trabalho fazer um levantamento histórico 

exaustivo, apenas apresentar alguns dos marcos que, pela sua importância, ainda hoje 

se revelam incontornáveis no panorama do ID contemporâneo. De seguida, será 

apresentada a concepção de ID subjacente a este trabalho, bem como discutidas outras 

igualmente válidas. Nas secções seguintes, serão apresentados os princípios do ID e 

serão descritos alguns modelos segundo uma taxonomia a estabelecer.  
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3.1 História do ID 
 

As raízes do ID confundem-se com o aparecimento da Educação. Considerando 

educar e aprender dimensões quase fisiológicas do ser humano, a história da Educação 

perde-se na história da Humanidade. De facto, as contribuições de pensadores como 

Sócrates, Platão e Aristóteles no séc. V a.C. influenciaram S. Tomás de Aquino, que no 

séc. XIII apresentou a concepção do acto de ensinar e de aprender em termos de 

vontade própria e livre. No início do séc. XX, Jonh Dewey (1930) introduziu o conceito 

verdadeiramente revolucionário do aprender fazendo que, ainda hoje, teima em não se 

materializar na educação: “Give the pupils something to do, not something to learn; and 

the doing is of such a nature as to demand thinking; learning naturally results”12. 

A segunda guerra mundial trouxe um problema à educação nos Estados Unidos da 

América (EUA): a formação em massa, e num curto espaço de tempo, de militares. A 

investigação levada a cabo por Ralph Tyler na década de 30 indiciava que a definição de 

objectivos em termos comportamentais seria mais eficaz na educação. Ainda durante a 

segunda guerra um número considerável de psicólogos e educadores, como por 

exemplo, Robert Gagné, Leslie Briggs e Jonh Flanagang, exerceram uma influência 

marcante na concepção de modelos de formação aplicados aos militares (Reiser, 2002). 

Conforme refere Leigh (s.d.) 13,  

“armed with this knowledge and the experience of creating 
standardized methods of instructional delivery using teaching 
machines, military researchers developed a bevy of training films and 
other mediated materials for instructional purposes.” 
 

Além disso, os investigadores usaram o seu know-how para determinar perfis que 

possibilitassem a selecção dos indivíduos que reagiriam melhor a um determinado 

programa de formação (Reiser, 2002). 

Particularmente nos EUA, incentivados pela vitória na segunda guerra mundial, na 

década de 40, a investigação na área do ID ganhou um novo fôlego e foi feito um enorme 

investimento na investigação e desenvolvimento. Os anos 50 foram marcados pela obra 

de B. F. Skinner, The Science of Learning and the Art of Teaching. Nesta obra, 

profundamente influenciada pelas teorias behavioristas, Skinner (1954) apresenta as 

                                                           
12 Informação retirada de  http://www.people.virginia.edu/~mps4a/Projects/ch12.html consultada em 9 de Junho de 2005. 
13 Informação retirada de  http://www.pignc-ispi.com/articles/education/brief%20history.htm consultada em 9 de Junho de 
2005. 
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suas ideias relativamente aos requisitos necessários para fomentar a aprendizagem bem 

como as características dos materiais associados/usados (Reiser, 2002). 

Skinner (1954) sustentava que estes materiais, que designou por programmed 

instructional materials, deviam dividir-se em pequenas unidades sequenciais, sujeitas a 

avaliação e cujo feedback devia ser sempre no sentido de reforçar a aprendizagem. 

Como cada unidade teria uma dimensão reduzida, Skinner (1954) estava convencido que 

existia uma forte possibilidade dos indivíduos responderem de forma correcta a todas as 

questões: daí que o reforço positivo estaria sempre garantido. Este movimento foi uma 

pequena revolução na Educação e ficou conhecido como programmed instruction 

(Reiser, 2002). A este propósito Heinich (1970:123) refere que:  

“Programmed instruction has been credited by some with introducing 
the systems approach to education. By analyzing and breaking down 
content into specific behavioural objectives, devising the necessary 
steps to achieve the objectives, setting up procedures to try out and 
revise the steps, and validating the program against attainment of the 
objectives, programmed instruction succeeded in creating a small but 
effective self-instructional system—a technology of instruction.” 

A importância do trabalho de Skinner é ainda hoje significativa, sendo considerado 

por muitos o progenitor do ID contemporâneo e as suas influências encontram-se hoje 

em muitos modelos de formação (Leigh, s.d.).  

Quase simultaneamente, Bloom, Engelhart, Furst, Hill, e Krathwohl, em 1957, 

publicaram a obra Taxonomy of Educacional Objectives. A taxonomia de Bloom, como foi 

popularizada, propõe uma classificação dos objectivos de aprendizagem de acordo com o 

tipo de comportamento esperado. Em consequência, a avaliação deve ser concebida com 

o fim de determinar se esse comportamento foi ou não observado. Em 1962, Robert 

Glaiser introduz pela primeira vez o termo instructional design, bem como um movimento 

de criterion-reference testing (CRI). Até esta altura, a maior parte dos testes designados 

por norm-referenced tests eram concebidos para determinar o desempenho de uns 

indivíduos relativamente a outros: existiam bons e (comparativamente) maus resultados. 

O CRI pretende medir a forma como cada indivíduo desempenha um determinado 

comportamento esperado, sem no entanto o relacionar com o desempenho evidenciado 

pelos outros. Ao mesmo tempo Robert Mager sugere que um objectivo deve exprimir de 

forma mensurável e concreta o comportamento que é esperado, as condições e 

limitações implicadas pelo comportamento e os critérios de avaliação. 

Em 1962, Robert Gagné, na obra The conditions of Learning, descreve cinco níveis 

de aprendizagem (informação verbal, capacidades intelectuais e psicomotoras, atitudes e 
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estratégias cognitivas). Cada um destes níveis requer um conjunto de condições para 

que a aprendizagem seja promovida. Mais tarde o mesmo autor alargaria estes níveis 

para nove. 

No fim dos anos 60, Michael Scriven constata que, na sua grande maioria, os 

materiais usados na educação não são eficazes e aponta a necessidade de proceder a 

avaliações intercalares para que seja determinada o grau efectivo de aprendizagem. 

Scriven designa este tipo de avaliação por formativa em contraste com a sumativa que 

ocorria apenas no final da aprendizagem. Durante as décadas de 70 e 80 proliferam 

modelos de ID como por exemplo, os de Gagné & Briggs, Branson, Dick & Carey, e 

Atkins (cit in Leigth, s.d). Uma das facetas que esteve na base da autêntica inundação de 

modelos de ID, principalmente na década de 80, foi o interesse provocado pelo uso de 

computadores na educação (Reiser, 2002). Os investigadores desta área dividiram as 

suas atenções por vários campos de investigação, conforme sintetiza Reiser (2002:62) 

“A factor that did have a major effect on instructional design practices 
in the 1980s was the increasing interest in the use of microcomputers 
for instructional purposes. With the advent of these devices, many 
professionals in the instructional design field turned their attention to 
producing computer-based instruction (Dick, 1987; Shrock, 1995). 
Others discussed the need to develop new models of instructional 
design to accommodate the interactive capabilities of this technology 
(Merrill, Li, & Jones, 1990a, 1990b). Moreover, computers began to 
be used as tools to automate some instructional design tasks (Merrill 
& Li, 1989).” 

Este interesse pelo binómio tecnologia/educação alongou-se no tempo, passando 

para a década de 90 e persistindo até aos dias de hoje. No entanto, as preocupações são 

diferentes e alargaram-se à medida que factores como a acessibilidade a equipamentos 

informáticos e tecnologias trouxeram para o quotidiano a educação a distância. 

Outra vertente do ID que tem vindo a ser constantemente desenvolvida é a 

aplicação dos princípios construtivistas a ambientes de aprendizagem. Muito embora as 

raízes do construtivismo se encontrem nos anos 60, apenas na década passada, 

encontraram receptividade na aplicação do ID, conforme refere Reiser (2002:63) “during 

the past decade, constructivist views of learning and instruction have had an impact on 

the thoughts and actions of many theorists and practitioners in the instructional design 

field”. 

Leigh (s.d.), reforça esta ideia quando afirma que: 

“the advent of new media, such as the Internet and hypermedia, has 
brought about not only technological innovations, but also coupled 
these with new ways of approaching learning and instruction. As 
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opposed to the behavioural list perspective that emphasizes learning 
objectives, the constructivist approach holds that learners construct 
their understanding of reality from interpretations of their 
experiences.” 

 
3.2 À procura de uma definição 

 
Rosset (2004)14 aborda a questão da definição de ID referindo que não há uma 

convergência formal em torno deste conceito: “if you ask 100 instructional designers for a 

definition of instructional design, you won’t get one; you’ll get several”. De facto, numa 

revisão sobre a literatura que existe na área do ID, encontram-se várias definições, 

colocando o enfoque sobre determinados aspectos. Sims e Sims (1995) apresentam 

primeiramente um conceito de instruction antes de se centrarem no conceito de ID. Neste 

sentido, estes autores (Sims & Sims, 1995:10) sustentam que:  

“Instruction is a function of interrelationships between such factors of 
the body of knowledge of a discipline, the instructional objectives of a 
course, the modes of instruction employed by the instructor within the 
instructional system, and the student-based factors such as learning 
styles, intellectual development, previous learning, and motivation.” 

Partindo do conceito anterior, conclui-se que estes autores consideram que ID é o 

processo de seleccionar uma série de eventos que facilitem a aprendizagem. Coldway 

(1982:91) sustenta que ID “is a systematic attempt to organize procedures and methods 

of demonstrated effectiveness in educational context”. A esta concepção está subjacente 

uma visão do ID como um processo que deverá ser sistemático e quantificável.  

Outra definição de ID é a veiculada pelo IEEE (2001)15  será: “the process through 

which an educator determines the best teaching methods for specific learners in a specific 

context attempting to obtain a specific goal”. Nesta concepção a ênfase é colocado nos 

intervenientes (directos ou indirectos) do ID: o professor, o aluno, o contexto e as 

finalidades de aprendizagem.  

Smith e Reagan (1993:12) referem que ID “is the systematic process of translating 

principals of learning and instruction into plans for instructional materials and materials”. A 

escolha desta definição no presente estudo baseia-se no facto de evidenciar claramente 

a relação entre os princípios e os processos do ID. É também neste sentido que se 

apresentam na secção seguinte os princípios que devem estar subjacentes ao ID.  

                                                           
14 Informação retirada de http://www.performancexpress.org/0401/ consultado em 10 de Junho de 2005. 
15 Informação retirada de http://www.ieee.org/organizations/eab/tutorials/refguide/mms01.htm  
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3.3 Princípios do ID 
David Merril, professor de Instructional Design da Universidade de Utah, nos últimos 

anos tem vindo a investigar teorias e modelos de ID com o objectivo de identificar os 

princípios prescritivos que deverão estar subjacentes a todo o processo de ID. Merril 

(2002:43) apresenta uma definição de princípio enquadrando os conceitos de ‘prática’ 

(actividade especifica) e de ‘programa’ (conjunto de práticas), ou seja, “A principle (basic 

method) is a relationship that is always true under appropriate conditions regardless of 

program or practice (variable method)”. 

Segundo o referido autor (Merril, 2002), deverá existir um conjunto, de preferência 

reduzido, de princípios que suportarão uma vasta gama de teorias, modelos e métodos 

de ID. Este autor designou estes princípios por First Principles of Instruction, 

caracterizando-se por três propriedades conforme o próprio sintetiza (Merril, 2002:44). 

“First, learning from a given program will be promoted in direct 
proportion to its implementation of first principles. Second, first 
principles of instruction can be implemented in any delivery system or 
using any instructional architecture. Third, first principles of instruction 
are design oriented or prescriptive rather than learning oriented or 
descriptive.” 

Este autor concebe o processo educativo centrado na resolução de problemas, 

comportando quatro fases, conforme é ilustrado na imagem seguinte: 

 

Problema

Activação

Demonstração

Integração

Aplicação

 

Figura 15-Fases do processo educativo segundo Merril (2002) 
Os princípios propostos por este autor centram-se em cada uma das fases 

ilustradas na imagem anterior e que serão descritos nas subsecções que se seguem. 
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3.3.1 Princípio 1 – Problemas 

 
Este princípio tem por base a assumpção de que os alunos aprendem melhor se o 

processo de ensino e de aprendizagem for orientado para a resolução de problemas 

reais. Merril (2002:45) sintetiza este princípio referindo que “Learning is promoted when 

learners are engaged in solving real-world problems”. Este princípio levanta 

imediatamente a questão da definição do termo problema entendido neste contexto. 

Merril (2002) entende que um ‘problema’ se refere a um conjunto diversificado de 

actividades com paralelo num contexto real, podendo, eventualmente, assumir a forma de 

uma tarefa ou simulação.  

Existem vários modelos de ID, inspirados na escola cognitivista, que sustentam que 

os indivíduos aprendem melhor quando a abordagem é do tipo problem-centered. Merril 

(2002) apresenta ainda três corolários para este princípio. O primeiro, Show Task, refere 

a não necessidade de estabelecimento de objectivos. Este autor defende, na maior parte 

das situações, a não formulação de objectivos e sugere o recurso à demonstração de 

determinadas tarefas para que os indivíduos saibam exactamente o que é esperado que 

aprendam. 

O segundo colorário corresponde a uma especificação do que se entende por Task 

level. Neste contexto, task (tarefa) envolve 4 níveis de ensino: o problema, as tarefas 

necessárias para resolver o problema, as operações relacionadas com as tarefas e as 

acções envolvidas na operação. Só envolvendo simultaneamente os quatro níveis é 

garantido o ensino efectivo. Finalmente o terceiro corolário (Problem progression) 

conforme Merril(2002:45) refere, releva a importância da tipologia dos problemas: 

“Learning is promoted when learners solve a progression of problems that are explicitly  

compared to one another”.  

 
3.3.2 Princípio 2 – Activação  

 
Merril (2002:46) enuncia este princípio como “Learning is promoted when relevant 

previous experience is activated”. 

Este princípio aponta a importância de implementar processos e/ou mecanismos 

que estabeleçam a relação entre o conhecimento anterior (propriedade do individuo), 

permitindo a sua transferência para a situação de aprendizagem actual. Está subjacente 

uma visão construtivista do conhecimento, rejeitando-se a concepção de tábua rasa que, 
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segundo este autor, é evidenciada em muitos produtos educativos. Neste sentido, o autor  

(Merril, 2002) propõe três corolários que enfatizam o papel da experiência anterior, das 

novas experiências e da estruturação cognitiva. Denotando uma perspectiva com 

contornos construtivistas, sustenta que devem ser desencadeados todos os processos e 

procedimentos conducentes ao relacionamento com os conhecimentos anteriores e ao 

enquadramento no problema em análise de forma estruturada. 

 

3.3.3 Princípio 3 – Demonstração 
 

Este princípio aponta no sentido da interacção entre o conhecimento e a 

experiencie. Conforme refere Merril (2002:47): “Learning is promoted when the instruction 

demonstrates what is to be learned rather than merely telling information about what is to 

be learned”. 

O sentido da demonstração é especificado no primeiro corolário, Merril (2002) 

sugere a utilização de exemplos e contra-exemplos para conceitos, demonstrações para 

procedimentos, visualização para processos e modelações para comportamentos. 

Subjacente a este princípio sugere também o corolário conduzir o aluno16, onde refere 

que todo o processo de demonstração deve ser de alguma forma conduzido. As formas 

de condução sugeridas por este autor variam no espectro behaviorista/construtivista, 

apontando exemplos de formas de que essa condução se pode revestir, em 

conformidade com as concepções teóricas subjacentes. A título de exemplo, este autor 

refere estudos feitos por Spiro et al. (1991), no âmbito da teoria da flexibilidade cognitiva, 

onde advoga o recurso a múltiplas travessias da paisagem conceptual na análise de um 

problema.  

Este princípio inclui ainda um terceiro corolário que refere a importância do papel do 

uso dos media.  

3.3.4 Princípio 4 — Aplicação 
 

Este princípio postula que a aplicação dos conhecimentos, como parte integrante do 

processo de aprendizagem, promove uma aprendizagem efectiva. Merril (2002:49) 

enuncia este princípio como “Learning is promoted when learners are required to use their 

new knowledge or skill to solve problems”.  

                                                           
16 Tradução livre de Learner guidance. 
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A quase totalidade de modelos e teorias do ID actual advogam a aplicação dos 

conhecimentos. No entanto, segundo Merril (2002), é surpreendente que, reunindo tanto 

consenso, a sua aplicação seja muitas vezes reduzida à realização de testes de escolha 

múltipla. Subjacente a este princípio, o autor apresenta três corolários que referem a 

consistência, o papel do professor na orientação do processo de ensino aprendizagem e 

a variedade de problemas apresentados.  

Relativamente à consistência, Merril (2002) sustenta que as actividades propostas 

no âmbito da fase da aplicação devem estar em sintonia com os objectivos e metas 

definidos. Este corolário deve ser cuidadosamente verificado, pois a aplicação dos dois 

corolários seguintes depende directamente deste. O segundo corolário refere-se à 

importância do processo de orientação na fase da aplicação dos conhecimentos. Neste 

contexto, dá especial importância ao feedback e ao erro. O autor vai mais longe ao 

reconhecer o importância pedagógica do erro referindo que (Merril 2002:50):  

“Making errors is a natural consequence of problem solving. Most 
learners learn from the errors they make, especially when they are 
shown how to recognize the error, how to recover from the error, and 
how to avoid the error in the future”. 

Mais se acrescenta que a orientação do professor neste processo deve diluir-se à 

medida que as competências adquiridas pelo aluno aumentam.  

O terceiro corolário refere-se à variedade de problemas que deverão ser 

disponibilizados ao aluno. A aplicação do conhecimento a um único tipo de problema 

pode revelar-se insuficiente para a aquisição das competências cognitivas necessárias. 

Dispondo de um leque variado de problemas (quer em número, quer principalmente em 

tipo) que permitam a aplicação dos conhecimentos, a sua aplicação desenvolve, no 

aluno, a flexibilidade cognitiva, promovendo a transferência de conhecimentos para a 

resolução de novos problemas.  

3.3.5 Princípio 5 — Integração 
 

Este é enunciado por Merril (2002:50) como “Learning is promoted when learners 

are encouraged to integrate (transfer) the new knowledge or skill into their everyday life”. 

Decorre logicamente do postulado deste princípio que Merril (2002) considera que a 

aprendizagem implica um processo de mudança. O carácter desta mudança é ilustrado 

por Gagné (1965:2) quando refere que: “(…) learning is the change may be, and often is, 

an increased capability for some kind of performance. It may also be an altered 

disposition of the sort called attitude or interest or value”.  
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Associado a este princípio estão três corolários: Observa, Reflecte e Cria17. O 

primeiro corolário (Observa) refere-se à importância da divulgação e da publicação dos 

conhecimentos adquiridos. A ênfase colocada por Merril (2002:50) neste corolário é de 

carácter mais emotivo e motivacional: 

“Whenever learners acquire new skills, their first desire is to show a 
close friend or associate their newly acquired ability. Learning is the 
most motivating of all activities when the learner can observe his or 
her own progress”. 

O segundo corolário (Reflecte) refere-se à importância do processo de reflexão 

pessoal sobre a aprendizagem. Neste sentido deve ser dado espaço ao aluno para que 

este reflicta nas aprendizagens que adquiriu e em que sentido os conhecimentos se 

transformaram (ou não) em competências que é capaz de evidenciar. Decorre daqui o 

terceiro corolário (Cria), entendido no sentido do processo individual de criação de novo 

conhecimento. 

 

3.4 Modelos de ID 
Já foi referido anteriormente que, desde a década de 80, os modelos de ID têm 

vindo a multiplicar-se com diferenças ténues entre si, sem um suporte teórico consistente. 

Não obstante, um modelo de ID assume uma importância fundamental no complexo 

processo de ensino e de aprendizagem, na medida em que, como refere Gustafson e 

Branch (2002:73), tal modelo “provide[s] conceptual and communicational tools that can 

be used to visualize, direct and manage processes for generating episodes of guided 

learning”. Gustafson e Branch (1997) sugerem uma taxonomia de modelos de ID, 

indicando as situações em que determinado modelo pode ser aplicado. Conforme os 

autores referem, esta taxonomia “contains three categories into witch models can be 

placed: classroom, product, and system” (Gustafson e Branch, 2002:12). O processo de 

classificação usado por estes autores obedece a nove parâmetros, conforme ilustrado na 

tabela seguinte:  

 

 
Orientados à Sala de 

aula 
 

Orientados ao produto Orientados ao 
sistema 

Aplicação Aulas Materiais de aprendizagem Cursos ou curricula 

 
Desenvolvimento de recursos 
 

Muito baixo  Alto Alto 

                                                           
17 Tradução livre de Watch me, Reflection e Creation. 
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Equipa/individual 
 

Individual Equipa Equipa 

 
Exigências da equipa de 
concepção  
 

Baixo Alto Alto a muito alto 

 
Desenvolvimento/selecção de 
materiais 
 

Selecção Desenvolvimento Desenvolvimento 

 
Análise e avaliação 
 

Baixo Baixo a médio Muito alto 

 
Complexidade tecnológica 
 

Baixo Médio a alto  Médio a alto 

 
Testes e revisões 
 

Baixo a médio  Muito alto Médio a alto 

 
Disseminação  
 

- Alto Médio a alto 

 
Tabela 4 - Classificação de Modelos de ID 

 

Seguidamente, irão ser referidos alguns modelos de ID que se enquadram nesta 

taxonomia, bem como a descrição de um deles em cada categoria. As razões que estão 

subjacentes à selecção de um determinado modelo prendem-se com factores que vão 

desde a sua abrangência até ao número de casos em que foram aplicados, passando 

pelo facto de serem os mais referidos na literatura. 

 

3.4.1 Modelos orientados à sala de aula 
Os modelos de ID orientados à sala de aula foram os primeiros a emergir e 

correspondem à abordagem do papel do professor dos anos 80 (Botturi, 2003). 

Tipicamente, o professor assume que vai leccionar uma determinada disciplina, com um 

conjunto de conteúdos previamente definidos, durante um tempo estabelecido, a um 

conjunto conhecido de alunos. Assume-se nestes modelos que o professor coloca a 

ênfase na leccionação em contexto de sala de aula e tem pouca ou nenhuma 

disponibilidade para o desenvolvimento de materiais. Esta ideia é reforçada por 

Gustafson e Branch (2002:18) quando referem que: 

“Due to the ongoing natures of classroom instruction, often 
accompanied by a heavy teaching load, there is a little time for the 
comprehensive development of instructional materials. Resources for 
development are usually limited.” 

Decorre que a complexidade tecnológica do sistema de suporte à aprendizagem é 

geralmente baixa e as questões de reutilização de materiais não são centrais nestes 
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modelos (Botturi, 2003). Gustafson e Branch (2002:19) fazem uma síntese dos aspectos 

anteriormente abordados relativamente a estes modelos quando afirmam que “Classroom 

teachers usually view any ID model as a general road map to follow. Typically only new 

functions are outlined in this class of model, and they simply provide a guide for teachers”. 

Dentro desta categoria existem vários modelos, dos quais os seguintes são apenas 

alguns exemplos:  ASSURE de Heinich, Molenda & Russel (1993), Gagne’s Nine Events 

of Instruction de Gagné (1962), Gerlach & Ely (1980) e, mais recentemente, o de 

Morrison, Ross & Kemp (2001) (cf. Gustafson & Branch, 2002; Botturi, 2003).  

Na secção seguinte será analisado o modelo ADDIE (Analyze, Design, Develop, 

Implement, Evaluate). 

 

 

 
3.4.1.1 O modelo ADDIE 
 

Apesar de existirem muitos modelos de ID, a maior parte são baseados no modelo 

ADDIE. Um dos pressupostos do ID contemporâneo é que o processo de ensinoe de 

aprendizagem deve estar centrado no indivíduo. Desta forma, compreende-se que cada 

componente desse processo deva ser orientado para as necessidades do indivíduo 

(McGriff, 2000). O modelo ADDIE considera que o processo de ID comporta cinco fases: 

analisar, conceber, desenvolver, implementar e avaliar. 

A fase de análise corresponde à identificação das grandes metas de aprendizagem, 

a identificação do público-alvo (características específicas dos alunos) e o contexto em 

que a aprendizagem ocorre. Uma vez identificados os aspectos decorrentes da fase de 

análise inicia-se o processo de ID propriamente dito (design – concepção) com a 

identificação dos objectivos da aprendizagem e das capacidades/competências a 

desenvolver, o equacionamento de estratégias e a listagem dos recursos necessários. A 

fase de desenvolvimento corresponde à materialização dos componentes identificados na 

fase de concepção, tendo em atenção os resultados obtidos na fase de análise. A fase de 

implementação corresponde à disponibilização dos materiais para os indivíduos. 

Finalmente, na fase de avaliação, é medida a eficácia e a eficiência do plano de 

formação. Esta fase é extremamente importante e é responsável pelo carácter cíclico do 

modelo, conforme se ilustra no esquema seguinte: 
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Figura 16-Modelo ADDIE 
Este modelo foi revisto de forma a incluir duas formas de avaliação: a avaliação 

formativa, que decorre transversalmente em todas as fases (à excepção da análise), com 

o objectivo de melhorar continuamente alguns aspectos, e a avaliação sumativa, que terá 

lugar no final da fase da implementação e à qual subjaz a aferição da eficácia/eficiência 

do plano de formação: 

 
 

Figura 17-Modelo ADDIE revisto 
As críticas que são apontadas a este modelo são a abordagem demasiado rígida e 

sistemática ao ID. De facto, este modelo pressupõe a compartimentação entre as 

diferentes fases do ID, quando na realidade existem áreas que podem ser analisadas no 

vector de intersecção. Não obstante, o ADDIE é um modelo standard de quase todo o ID, 

sendo referenciado em diversos documentos que propõem a standardização, como por 

exemplo o IEEE. 

 
3.4.2 Modelos orientados ao produto 

 
Estes modelos de ID colocam o enfoque no desenvolvimento de materiais 

educativos, ou seja, na produção de ferramentas que permitam a apresentação dos 

conteúdos (Botturi, 2003). Neste sentido, Gustafson & Branch (2002:30) sustentam que a 

este grupo de modelos de ID estão subjacentes quatro pressupostos:  

“(1) the instruction product is needed, (2) something needs to be 
produced rather than selected or modified from existing materials, (3) 
there will be considerable emphasis on tryout and revision, and (4) 
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the product must be usable by learners with only “managers” or 
facilitators, but not teachers, available”. 

Alguns exemplos de modelos de ID que podem ser enquadrados nesta categoria 

são: CADMOS-D (2002), desenvolvido por Retalis, Papasalouros & Skordalakis (cf. 

Buttori, 2003); Bergman & Moore (1990); de Hoog, de Jong & de Vries (1994); Bates 

(1995); Nieveen (1997); e Seels & Glasgow (1998) (cf. Gustafson & Branch, 2002).  

Buttori (2003:29) propõe uma divisão dos materiais de ensino e de aprendizagem 

em três grandes grupos: ferramentas e materiais orientados à interacção e os 

conteúdos18.  

Ao primeiro grupo pertencem as ferramentas que correspondem aos instrumentos 

necessários para realizar uma actividade (compasso, régua, osciloscópio, por exemplo), 

(Buttori, 2003:29). O segundo grupo, que se designa por materiais orientados à 

interacção, engloba os que são concebidos para suportar uma actividade ou um processo 

de comunicação (Buttori, 2003:29). No terceiro grupo, os conteúdos propriamente ditos, 

englobam-se todos os materiais que suportam a exposição e/ou o estudo autónomo de 

um determinado assunto. 

Com a globalização do uso da Internet e da QoS no caminho de uma maior 

sustentação, o desenvolvimento de materiais educativos pode seguir dois caminhos que 

em muitos sentidos se entrecruzam: as possibilidades que os novos média oferecem e a 

necessidade de uma distribuição massiva de conteúdos, um dos paradigmas da nova 

geração da educação a distância. Neste contexto é de realçar a importância dos Learning 

Objects (LO). Muito embora os LO não constituam em si um modelo de ID, estes 

consideram-se incontornáveis. Consequentemente, esta secção subdivide-se em quatro 

subsecções: a primeira é a descrição de um modelo de ID com características 

marcadamente orientadas para o produto (Bates, 1995), na segunda é apresentado e 

clarificado o conceito de LO, a terceira corresponde a uma abordagem ao esforço que 

tem vindo a ser realizado no sentido da normalização dos LO e, finalmente, na última 

secção, é ilustrado o SCORM. 

3.4.2.1 Modelo de Bates 
Em 1995, Tony Bates apresenta o modelo de ID para desenvolver e implementar a 

educação a distância, baseado na experiência de vários anos no Canadá (Gustaffson e 

Branch, 2002). As investigações de Tony Bates foram reconhecidas em Portugal pela 

Universidade Aberta que, em 1995, data de publicação do trabalho, lhe atribuiu o Grau de 

                                                           
18 Tradução livre para “Interaction tools material”, “content material” e “contents”. 

48 



 

Doutor Honoris Causa19. A figura seguinte ilustra, com algum nível de detalhe, este 

modelo (adaptado de Bates, 1995): 

Fase 1

Intervenientes Tarefas

Desenvolvimento do Curso

Gestor do projecto
Especialistas na área
Instructional designer

Identificação do público-alvo
Articulação com o curriculum
Estabelecimento dos conteúdos
Abordagem pedagógica

Fase 2

Intervenientes Tarefas

Selecção dos média

Gestor do projecto
Especialistas na área
Instructional designer
Especialistas em média

Acesso
Custo
Funções do professor
Interacção
Novidade
Velocidade

Fase 3

Intervenientes Tarefas

Desenvolvimento e produção de materiais

Gestor do projecto
Especialistas na área
Instructional designer
Especialistas em média
Tutor experiente
Gestor operacional

Produção de áudio e vídeo
Acordo de copyright
Impressão
Materiais em formato digital
Tutoriais

Fase 4

Intervenientes Tarefas

Distribuição do curso

Gestor do projecto
Especialistas na área
Instructional designer
Especialistas em média
Tutores

Acesso
Custo
Funções do professor
Interacção
Novidade
Velocidade  

Figura 18-Modelo de Bates  
Estando subjacente a este modelo um cariz eminentemente tecnológico em virtude 

de ser concebido para a educação a distância, Bates especifica ainda a segunda fase 

(Fase 2), considerando que pode ser enquadrada num modelo próprio que designa por 

ACTIONS (Access, Cost, Teaching and Learning, Interactivity and User-Friendliness, 

Organizational Issues, Novelty, Speed). Para cada um dos componentes do modelo 

                                                           
19 Informação retirada http://www.tonybates.ca/biography.html consultada em 20 de Julho de 2005. 
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ACTIONS devem ser apuradas e respondidas as questões enunciadas na tabela seguinte 

(adaptado de Bates, 2000, cit in Cawrse et al, 2005:6) 

 

A 

 

How accessible is a particular technology for learners? 

How flexible is it for a particular target group? 

C 

 

What is the cost structure of each technology? 

What is the unit cost per student? 

What are opportunity costs vs. technology choices? 

T 

 

What kinds of learning are needed? 

What instructional approaches will best meet the needs? 

What are the best technologies for teaching and learning in this 
environment? 

Can the content be adapted to the technology? 

What skills does the technology develop? 

I What kind of interaction does the technology enable? 

How easy is it to use and learn? 

O 

 

What are the organizational requirements to provide stability and support? 

What are the barriers to using this technology successfully within the 
institution? 

What changes are needed to be made within the organization to 
incorporate the technology?  

N How new is the technology? 

What are its technological capabilities? 

S How quickly can courses be created and distributed with this technology? 

How quickly can materials be changed? 
Tabela 5 - O modelo ACTIONS de Bates 

 

Bates critica ainda a falta de rigor na concepção de materiais de ensino e de 

aprendizagem produzidos para contextos de e-learning, apontando que muitos deles não 

são mais do que a versão electrónica/digital dos usados em contexto presencial (cf. 

Gusttafson & Branch, 2002). Este autor realça, através do seu modelo, alguns factores 

que devem ser tomados em conta no desenvolvimento de cursos online. A este propósito 

Gusttafson & Branch (2002:39) referem que: 

“Somewhat unique elements of Bates’ model relate to creating open 
distance learning products and account for access, cost, copyright 
clearance and tutoring arrangements. Bates reminds readers that, at 
the time of course delivery, the issues of warehousing, packaging and 
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mailing of print materials, library services, and tutoring become critical 
to success”. 

 

3.4.2.2 Conceito de LO 

Wiley (2000) situa a primeira referência ao termo LO em 1994, atribuindo-o a 

Wayne Hodgins. À medida que vários grupos e investigadores se debruçaram sobre o 

tratamento de LO, capturando a sua própria visão, foram surgindo vários termos, 

variando em alguns aspectos, conforme ilustram os seguintes excertos: 

“Learning Objects are defined here as any entity, digital or non-digital, 
which can be used, re-used or referenced during technology 
supported learning”.  

(LTSC, 2002)20   

“Learning objects are small stand-alone "chunks" of information 
designed to be easily reused and repackaged to meet the needs of 
different audiences. They typically are designed to achieve a certain 
narrow learning objective and may contain an assessment to 
determine success against that objective. Learning objects may 
reflect varying degrees of granularity ranging from as large as a 
chapter in a book, a case study, or an interactive courseware topic, to 
smaller items such as a single pedagogical concept (teaching the 
boiling point of water, for example)”. 

Learning Object Network (2002)21   

“A re-usable, media-independent chunk of information used as a 
modular building block for e-Learning content”.  

(Masie, 2003:75) 

 

“Any digital resource that can be reused to support learning”. 
(Wiley, 2000:5) 

 

A multiplicidade de conceptualizações que existem à volta dos LO não é 

forçosamente denotadora de falta de investigação e amadurecimento, até porque nela se 

conseguem identificar um conjunto de denominadores comuns. A este respeito, Stratakis 

et al. (2003:7) sustentam que: 

“This ubiquity of LOs is not a bad thing in itself. It is true that anything 
that has existed can be put to some educational use, so maybe we 
should allow the definition of LOs to be as broad as this. Furthermore, 
having as broad as possible a definition allows for the widest use of 
the respective standard, therefore leaving to the organizations the 

                                                           
20 Informação retirada de http://www.learningobjectsnetwork.com/Concepts.htm consultado a 2 de Setembro de 2005. 
21 Informação retirada de http://www.learningobjectsnetwork.com/Concepts.htm consultado a 2 de Setembro de 2005. 
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decision of what will essentially constitute a LO in their educational 
context”. 

 

No contexto da presente investigação e tendo presente a ubiquidade conceptual 

dos LO, considera-se que a definição que mais se adequa resulta de uma análise eclética 

das propostas de Wiley (2000) e da Learning Object Network (2002), resultando na 

seguinte proposta: 

Um objecto de aprendizagem é um recurso digital que pode ser reutilizado 

num contexto de aprendizagem de forma a promover determinados 

objectivos/competências. 

 

Características 

Na secção anterior foram apresentada várias definições de LO conforme as 

concepções e a visão de diferentes investigadores e grupos. Não obstante, podem ser 

identificados alguns pontos de contacto. Porventura o denominador comum que mais 

claramente ressalta de quase todas as conceptualizações centra-se na palavra 

reusabilidade. Interessa pois clarificar este termo.  

Masie (2003:78) apresenta uma definição simples e clara deste conceito, ou seja, 

consiste na “flexibility to incorporate instructional components in multiple applications and 

contexts”. Do ponto de vista de negócio, este é o principal interesse dos LO. A ideia de 

que unidade de conhecimento, uma vez definida e construída, pode ser usada em 

diferentes situações e contextos de aprendizagem é francamente apelativa, sobretudo 

quando é equacionada a formação em larga escala. Apesar de redutora, uma metáfora 

que ilustra a reutilização dos LO são os LEGOS. Segundo Wiley (2000), com seis blocos 

de lego de dimensões 2x4, podem ser executadas 1002,981,500 construções diferentes. 

Obviamente que seis LO não poderão ser combinados de tantas formas: questões como 

o contexto, os objectivos, a natureza e as metas de aprendizagem não encontram 

qualquer paralelismo na metáfora LEGO. No entanto, esta metáfora ilustra de forma clara 

a questão de reusabilidade, mostrando a dimensão ecológica dos LO na medida em 

perspectivam uma reciclagem (reutilização) dos mesmos. 

Intimamente associada à questão da reutilização está a problemática da 

interoperabilidade. Tendo como pano de fundo o conceito da reutilização e analisando-o 

numa perspectiva mais técnica, os LO terão que ser digitalmente descritos de forma a 

que não dependam das plataformas usadas. Só desta forma será possível garantir uma 

reutilização, não só em diferentes contextos de aprendizagem, como também em 
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diversos meios de acesso e distribuição dos mesmos. Masie (2003:75) define 

interoperabilidade como “The ability to take instructional components developed in one 

location with one set of tools or platform, and use them in another location with a different 

set of tools or platform”.  

Os LO terão que ser descritos numa linguagem com características universais, de 

forma que garantam a interoperabilidade e, por consequência, a reutilização. A linguagem 

adoptada pelo IMS e pela ADL para descrever a informação sobre os LO, ou seja os 

metadados, é a eXtensible Markup Language (XML), desenvolvida pela World Wide Web 

Consorcium. No fundo, o XML, entendido neste contexto, é uma forma de representação 

da estrutura interna de um LO. 

Além da reusabilidade e da interoperabilidade, podem também ser consideradas 

outras características dos LO: a acessibilidade, a adaptabilidade, a durabilidade e a 

granularidade. A durabilidade refere-se à capacidade de um LO acompanhar as 

evoluções tecnológicas (pelo menos até certo ponto) sem a necessidade de um novo 

design ou outra codificação. Masie (2003:73) apresenta esta característica como “The 

ability to withstand technology changes without redesign, reconfiguration, or recoding”. 

Estas preocupações devem estar presentes na concepção de um LO, principalmente no 

actual quadro de constantes mutações tecnológicas. A adaptabilidade é a característica 

que permite que os LO sejam usados em diferentes contextos e a acessibilidade 

compreende as questões relacionadas com a forma de acesso e publicação dos LO. A 

granularidade, segundo Hua (2003:7), pode ser entendida como “(…) the term given to 

determine how small the “chunks” of instruction should be. There is no accepted standard 

way to define the function and size (i.e. granularity) of a learning object (LO)”.  

Masie (2003:74) vai ao encontro desta definição realçando a questão do nível de 

agregação dos LO, ou seja, “Granularity: The level of divisibility and accessibility used to 

create, aggregate, and re-use learning content within a system”. 

Um LO pode referenciar uma lição, um módulo, um curso, ou até mesmo um 

curriculum. Este facto impõe uma forte distinção dos níveis de granularidade dos LO. 

Esta ideia de agregação a vários níveis deu origem a um modelo, proposto pelo 

grupo Learnativity Alliance. A figura seguinte ilustra, com algumas adaptações, o modelo 

proposto por esse grupo: 
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Figura 19-Modelo Learnativity Alliance (adaptado)  
Este modelo, de cariz hierárquico, quando analisado da direita para a esquerda, 

pode ser distinguidos níveis diferentes de agregação: 

Asset: Corresponde aos elementos que se situam ao mais baixo nível de 

granularidade e consistem em componentes de conteúdo com formatos diferentes. 

Exemplos de assets podem ser um fichiero de texto, uma imagem, um vídeo, uma 

animação, etc. 

Objectos de informação: Estes componentes são formados pela agregação de 

vários assets, formando uma unidade de informação que poderá ser reutilizável. 

Objecto de aprendizagem: Tendo por base um objectivo de aprendizagem, os 

objectos de informação são seleccionados, ordenados e incorporados de forma a 

constituírem um LO. 

Componente de aprendizagem: Corresponde a agregações de LO de forma a 

cumprirem objectivos mais amplos. 

O esquema representado na figura anterior mostra que o contexto e a reusabilidade 

variam na proporção inversa. Por exemplo, os assets correspondem ao mais baixo nível 

de granularidade e consequentemente a uma maior reutilização. No presente trabalho de 

investigação, acerca desta problemática, considera-se que a questão da 

reutilização/contexto não pode ser reduzida a uma simples dicotomia como a ilustrada no 

esquema anterior. Existem alguns investigadores que assumem uma posição 
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francamente optimista acerca desta problemática, como por exemplo Masie (2003:45), 

quando refere que: 

“Context and re-usability are extremely valuable; context being 
literally required and directly proportional to the effectiveness of the 
content for learning and re-usability being directly related to the return 
on investment in content. However these are typically seen as being 
mutually exclusive. By themselves, there is little to no context in the 
raw content elements of information blocks as they are extremely 
small and devoid of any specific application. Context is provided by 
the design within which the small information blocks are assembled 
and the situation within which they are used. Thus, the previous 
dichotomy between re-usability and context is resolved”. 
 

Outros investigadores assumem uma posição quase diametralmente oposta, como 

Lambe (2003, cit in Jonhson, 2003:3), que realça: 

“There is a profound and dangerous autism in the way we describe 
knowledge management and e-learning. At its root is an obsessive 
fascination with the idea of knowledge as content, as object, and as 
manipulable artifact. It is accompanied by an almost psychotic 
blindness to the human experiences of knowing, learning, 
communicating, formulating, recognizing, adapting, 
miscommunicating, forgetting, noticing, ignoring, choosing, liking, 
disliking, remembering and misremembering”. 

 
A questão da reusabilidade dos conteúdos e do contexto em que decorre a 

aprendizagem deve ser cuidadosamente ponderada. Em Setembro de 2002, reuniram-se 

em S. Francisco os quinze maiores investigadores da área dos LO, provenientes dos 

Estados Unidos da América, Canadá e Austrália. Este grupo incluiu investigadores tanto 

da área académica (por exemplo, Gerry Hanley da California State University), como da 

área empresarial (por exemplo, Jim Spohrer da IBM e Wayne Hodgins da Autodesk), não 

deixando de fora as instituições governamentais (por exemplo, Robert Wisher do 

Departamento de Defesa dos EUA). Este grupo de investigadores, com uma sólida 

experiência na área dos LO, concluiu que ainda existem muitos assuntos sobre os LO 

que devem ser sujeitos a investigação continuada – a questão da reusabilidade versus 

contexto é uma das questões centrais. Apontam ainda a necessidade de uma maior 

colaboração e disseminação dos resultados obtidos, conforme atesta Jonhson (2003:14): 

“In the end, the group concluded that it is not yet time to move to 
solutions. What is needed next is consensus on the challenges. The 
best next step would be to distribute the ideas captured here broadly 
and to encourage responses and further dialog. If these are indeed 
the systemic challenges that need addressing, a consensus will 
emerge and then it will be time to discuss solutions”. 
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Anatomia de um LO 

Decorrendo das definições e das características apresentadas nas secções 

anteriores, bem como da conceptualização proposta, é possível estabelecer uma 

anatomia dos LO que, tal como referem Hua (2003) e Jonhson (2003), compreende: 

a) Objectivo de aprendizagem: Especificação clara do objectivo e das competências 

a desenvolver. 

b) Conteúdos: Os conteúdos de aprendizagem desenvolvidos tendo em atenção o 

objectivo especificado, tendo presentes os fundamentos do ID. 

c) Actividades e Avaliação: Conjunto de actividades para promover a aprendizagem, 

bem como os instrumentos de avaliação que permitam aferir o grau de aprendizagem. 

d) Metadados: Descrição da estrutura interna do LO, normalmente em XML. 

A figura seguinte ilustra a anatomia de um LO (adaptada de Hua, 2003, e de 

Jonhson, 2003): 

Actividade

Avaliação

Conteúdo

Objectivo

Metadados
XML

 
 

Figura 20-Anatomia de um LO 
 

3.4.2.3 Os caminhos da standardização 

No recente mundo da informática e das tecnologias emergentes é comum assistir-

-se a batalhas entre gigantes na conquista de um segmento de mercado para um 

produto. Utilizando sempre as mais avançadas tecnologias, empresas das quais a 

Microsoft e a Apple são exemplos paradigmáticos, lançam ciclicamente produtos que 

deliberadamente não vão ao encontro das necessidades de todos os utilizadores. A 
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coexistência de diferentes tecnologias muitas vezes até potencia o desenvolvimento das 

mesmas durante algum tempo. Um exemplo que ilustra esta situação foi o lançamento 

dos formatos de vídeo Beta e VHS. Apesar de ambas as tecnologias terem coexistido 

com evidentes problemas para os utilizadores finais, ao fim de algum tempo a indústria 

optou por uma.  

É neste contexto que se enquadram os esforços de standardização, conforme 

refere Masie (2003). A história dos esforços de standardização dos objectos de 

aprendizagem como tecnologia emergente, não se afasta muito do exemplo 

paradigmático Beta-VHS. Em 1996, o Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE) criou a Learning Technology Standards Committee (LTSC) com o objectivo de 

“develop and promote instructional technology standards” (LTSC, 2000). Note-se que o 

LTSC propõe um esquema conceptual para os LO, deixando de fora qualquer aspecto 

relacionado com estratégias de implementação (Buttori, 2003).  

Quase simultaneamente é criado o projecto europeu Alliance of Remote 

Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe (ARIADNE), com objectivos 

semelhantes aos do LTSC (Wiley, 2000). Em 1997, é criado nos EUA, como parte do 

projecto EDUCOM, o Instructional Management System Project (IMS) com o objectivo de 

desenvolver standards para o e-learning. Em 1998, é criado o Aviation Industry CBT 

Committee (AICC) com o objectivo de desenvolver formação em contexto de e-learning 

para a Aviação e Marinha norte-americanas. Na mesma altura, é lançada a iniciativa 

Dublin Core, com o objectivo de desenvolver standards de metadados e 

interoperabilidade entre dados. Com esta diversidade de entidades a trabalhar diferentes 

áreas da standardização dos LO tornou-se imperativo criar uma que fizesse a 

coordenação e a integração de todos os esforços de criação de standards: nasce assim a 

Advanced Distributed Learning Organization (ADL), criada pelo Departamento da Defesa 

dos EUA, em 1997.  

Já foi referido que o processo de standardização não é, muitas vezes, nem pacífico 

nem rápido. Antes de abordar a questão da criação de standards de LO e do e-learning, 

importa fazer a distinção entre standard e especificação. Como refere Masie (2003:12), 

uma especificação é “a detailed, exact statement of the functional requirements and 

particulars for something to be built, installed, or manufactured”. Neste sentido, uma 

especificação pode ser vista como um standard em estado embrionário. Algumas 

especificações são desenvolvidas e especificadas e, após um processo de acreditação e 

validação, transformam-se em standards, aceites e aplicados por todos. Em alguns 
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sectores de actividade, nomeadamente o fabrico e comercialização de equipamento 

eléctrico, tem que ser certificado pelo IEEE. Relativamente aos standards, podem ser 

divididos em standards de jure e de facto. Os primeiros correspondem àqueles que 

seguem todo o processo de acreditação. Masie (2003:12) refere-se a este tipo de 

standard como “[By right; of right; by law; often opposed to "de facto"] The designation or 

certification of a specification's status by an accredited body such as IEEE LTSC, 

ISO/IECJTC1/SC36, or CEN/ISSS (European)”. 

O segundo grupo, os standards de facto, existem numa fase inicial à margem do 

processo formal de standardização: o uso intensivo e global de determinada 

especificação conduz a que esta seja, de facto, um standard. Obviamente que o estado 

ideal é quando os standards de facto correspondem aos standards de jure (Masie, 2003). 

Interessa pois saber como é que todo o processo de criação de especificações e 

posteriormente de standards, aplicados ao LO e ao e-learning, acontece. A figura 

seguinte (adaptada de Masie, 2003:13) ilustra este processo, relacionando-o com as 

entidades mais importantes referidas anteriormente: 

Fase 0

- Investigação e 
Desenvolvimento

- Necessidades dos 
utilizadores

Fase 2

Escrita de 
Especificações

Fase 3

Testes

Fase 4

Proposta de
Standards

Standards

Especificações
técnicas

Modelos de
referência

Standards
acreditados

AICC
IMS
ARIADNE

ADL IEEE
ISO

 

Figura 21-Processo de standardização dos LO 
Numa fase 0, através do trabalho de investigação e desenvolvimento, são 

identificadas necessidades sentidas pelos utilizadores, fabricantes e distribuidores, bem 

como propostas possíveis soluções para esses problemas. Quando uma solução 

proposta parece reunir algum consenso à sua volta, são escritas especificações 

detalhadas, para que, posteriormente, possam ser codificadas e implementadas. Nesta 

fase (fase 1), o AICC, o IMS, o ARIADNE e o Dublin Core desempenham um papel 

preponderante e em sintonia com os seus objectivos. De posse destas especificações 

passa-se para a fase de testes (fase 2), implementados modelos de referência, dos quais 

o SCORM da ADL tem vindo constantemente a afirmar-se. Numa quarta fase, depois de 

todo o processo de testes e validações, a especificação é revista pela organização de 

acreditação de standards (IEEE, ISSO e CEN/ISS/LT-WS). Neste processo são retiradas 

quaisquer referências a casos particulares de forma a criar um corpus aberto e 
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consensualmente aceite. Se a especificação recebe a aprovação oficial, torna-se 

finalmente um standard. Todo o processo que envolve as fases 1, 2 e 3 é dinâmico e 

pode ser alterado de acordo como os desenvolvimentos das anteriores (2 e 3), bem como 

das seguintes (1 e 2). Masie (2003) refere-se ao papel complementar que as 

organizações envolvidas desempenham em todo o processo. Uma análise superficial 

poderia levar a admitir que as diferentes organizações envolvidas concorriam entre si. A 

este respeito, Masie (2003:13) refere que: 

“Instead these various organizations have different roles and 
responsibilities in a very complimentary and holistic model. Each of 
the standards organizations has specific milestones and project 
schedules for their initiatives”. 

Mesmo sem um compromisso directo com os princípios do ID, tem-se vindo a 

assistir a um interesse crescente na investigação dos LO (Wiley, 2000). Empresas como 

a Microsoft, Sun, IBM e a Macromedia, só para citar algumas, são membros do IMS. 

Claramente que estas (e muitas outras) empresas já perspectivaram a oportunidade de 

negócio associada aos LO. Um relatório da empresa de investimentos W. R. Hambrect 

(cit in Wiley, 2000:9) refere que:  

“We are convinced that the move to defined, open standards is 
crucial to the continuing successful adoption of e-learning, especially 
as it begins to transition beyond early adopters into the rapid growth 
phase of the market. Authoring tools will need to operate across 
different platforms and communicate with other tools used to build 
learning systems. Content and courseware must be reusable, 
interoperable, and easily manageable at many different levels of 
complexity throughout the online instructional environment”. 

Muito embora a perspectiva de negócio seja, sem dúvida, aliciante do ponto de vista 

financeiro, o processo de escrita de metadados é dispendioso, conforme refere Buttori 

(2003:37): “Coding metadata is a time-consuming task. We never wrote of dimensions, 

but the writing metadata for a SCORM or IMS learning object means filling more than 80 

descriptors”. 

A questão que se coloca é: Vale a pena? A reposta a esta questão é complexa e 

pode ser analisada em duas vertentes. Por um lado, obviamente que sim, se forem 

tomados em linha de conta factores como a escalabilidade e a reutilização (entendida 

também no contexto comercial). Mesmo assim, implica uma nova concepção de ID e uma 

nova perspectiva das organizações. A outra vertente de análise para responder à questão 

é a assumpção que o real sucesso de uma formação (e em sentido lato da educação) 

não depende somente da qualidade dos conteúdos (materiais) desenvolvidos, muito 

embora, em contexto de elearning, seja determinante. Não obstante, a concepção de LO, 
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que por definição deve ser independente do contexto em que decorre a aprendizagem, 

pode ser algo falaciosa se levada ao extremo, e em algumas situações simplesmente não 

aplicável. A este respeito Buttori (2003:36) refere que: “(…) the production of a learning 

object is a difficult enterprise, as it is not simple, nor always possible, to write learning 

content which is completely context-independent, and reusable within a new context “as 

is”. 

Esta ideia é reforçada por Wiley (2000:10):  

“Recognition, adoption, and the potential for future support for the 
learning objects idea is significant, and includes some of the biggest 
players in software, higher education, and even investment. Learning 
objects seemed to be poised to become the instructional technology 
of online learning. However, technical standards and venture capital 
are not enough to promote learning. In order to promote learning, 
technology use should be guided by instructional principles”.  

Com o exposto não se pretende de forma alguma advogar no sentido da não 

utilização dos LO: muito pelo contrário – existe a forte convicção de que os LO têm lugar 

marcado no ID, principalmente em contexto de EaD. O que se pretende realçar é que a 

questão dos LO não pode ser vista de um prisma puramente tecnicista e da criação de 

ferramentas que os suportem. Para uma integração com o ID conducente a 

aprendizagens autênticas e efectivas, a utilização dos LO implica mudanças profundas na 

concepção do ensino e do processo de ID. 

 
3.4.2.3.1 SCORM 
 

No contexto do presente projecto de investigação, o modelo de referência SCORM 

assume uma importância considerável, pelo que, dados os objectivos do presente 

capítulo, será descrito de uma forma necessariamente sucinta. Os grandes objectivos a 

atingir com o estabelecimento deste modelo são:  

 Acessibilidade, garantindo uma fácil localização e acesso a recursos 

pedagógicos; 

 Adaptabilidade, indo de encontro às necessidades individuais; 

 Durabilidade, adaptando-se com (relativa) facilidade aos avanços 

tecnológicos; 

 Interoperabilidade, sendo capaz de juntar conteúdos oriundos de múltiplas 

fontes e sistemas e permitindo a comunicação entes eles. 

 Reusabilidade, na perspectiva ecológica, ou seja permitir que os conteúdos 

sejam usados noutras plataformas e noutros contextos;  
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 Viabilidade, no sentido de analisar a perspectiva de negócio. 

Metaforicamente, o modelo SCORM pode ser visto como uma estante de livros, em 

que cada tipo de livro fica situado numa prateleira que corresponde a um determinado 

assunto. Cada nova especificação poderá corresponder a um capítulo, ou mesmo a um 

livro de uma determinada prateleira. A figura seguinte (retirada de ADL, 2004:pg) ilustra 

esta metáfora, mostrando os componentes principais do modelo SCORM que se passam 

de seguida a descrever sumariamente: 

 
Figura 22-O Modelo SCORM 2004 

 

Overview 

Como o próprio nome indica, este livro contém uma resenha evolutiva do modelo 

SCORM, integrando-o na iniciativa ADL, perspectivando o relacionamento entre os outros 

componentes (ADL, 2004). 

Content Agregation Model (CAM) 

Descreve os componentes usados na aprendizagem, a forma de os transpor para 

outros sistemas e como os identificar, reunir e organizar os conteúdos. Esses 

componentes podem tomar a forma de asset, Sharable Content Object (SCO), Content 

Organization e Metadata, apresentando-se de seguida uma breve descrição de cada um 

deles: 
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 Asset 
Os assets constituem os elementos mais básicos do modelo e não são mais do que 

representações electrónicas de média, texto, imagens, som, páginas web, ou qualquer 

outro tipo de informação que possa ser apresentada num browser Web (ADL, 2004). 

 SCO 
Um SCO é constituído por um ou mais assets e representa um objecto de 

aprendizagem. Um SCO representa o nível mais baixo de granularidade dos recursos de 

aprendizagem que podem ser acedidos por um LMS (ADL, 2004).  

 Content Organization 
Consiste na definição de um mapa que representa a utilização de um conteúdo, 

através de actividades que podem ser definidas a vários níveis (hierarquicamente ou 

não). A definição da sequência é da responsabilidade do LMS, sendo externa ao próprio 

recurso de aprendizagem, o que permite, à partida, a sua reutilização noutro contexto 

(ADL, 2004). 

 Metadata 
Tem como objectivo descrever e identificar cada item de conteúdo, permitindo 

assim um conjunto de operações típicas em contexto de base de dados (ADL, 2004).  

Run-Time Environment 

Define um meio de comunicação entre os conteúdos de aprendizagem e os LMS, 

integrando um conjunto de especificações para a definição do ambiente de execução, 

incluindo uma Application Program Interface (API). O grande objectivo é estabelecer em 

que moldes a interoperabilidade entre os SCO e os LMS ocorre (ADL, 2004). 

Sequencing and Navigation 

Este é o mais novo livro, aparecendo apenas na versão SCORM 2004. Define os 

requisitos que devem ser implementados pelo LMS a fim de gerir o fluxo de actividades 

de aprendizagem baseadas nas interacções (ADL, 2004).  

 

3.4.3 Modelos orientados ao sistema 
Os modelos orientados ao sistema podem, numa primeira abordagem, ser 

conceptualizados como uma extensão dos modelos orientados à sala de aula, 

relativamente à abrangência, já que a sua aplicabilidade pressupõe o desenvolvimento de 

cursos ou de curricula. Entende-se que envolvem uma equipa especializada e 

multidisciplinar, implicando, na maior parte dos casos, o desenvolvimento de materiais e 

um contínuo processo de avaliação. Decorre, portanto, que também podem ser 

considerados uma extensão dos modelos orientados ao produto, em que a ênfase é 

62 



 

colocada numa visão holística, não só do curso (e dos materiais usados), mas de toda a 

organização, prevendo o levantamento das inter-relações entre os seus vários 

componentes. Buttori (2003:37), relativamente à preocupação central dos modelos 

orientados ao sistema, refere que: 

“(…) the stress is on a fine requirement analysis and on a recurrent 
process of tryout and revision, in order to develop a finite and high-
quality product. From the technology standpoint, the complexity can 
be high, and materials are usually developed within the process”. 

Esta classe de modelos de ID é, sem dúvida nenhuma, a que reúne a menor 

variedade, quer qualitativa quer quantitativa, o que se compreende tendo em linha de 

conta a complexidade subjacente. Alguns exemplos de modelos de ID orientados ao 

sistema são os de Dick, Carey e Carey (1988), Greer (1992) e de Smith e Ragan (1999) 

(cf. Gustafson e Branch,2002), muito embora a maior parte deles sejam extensões ou 

readaptações do modelos de Dick, Carey e Carey (também designado simplesmente por 

Dick e Carey). Por estes motivos foi o eleito para ser descrito na secção seguinte 

precisamente este modelo. 

 

3.4.3.1 Modelo de Dick e Carey 
Este modelo, originalmente proposto por Walt Dick e Lou Carey, é sem dúvida o 

modelo de ID mais citado na literatura. O livro The Systematic Design of Instruction, de 

1988, em que é descrito o modelo, vai já na sexta edição, mantendo-se sempre fiel à 

edição original. Trata-se de um modelo complexo mas extremamente bem estruturado, 

que tem sido largamente usado em instituições governamentais, empresariais e 

educativas. A figura seguinte ilustra as dez fases previstas segundo este modelo: 

 

Figura 23-Modelo de Dick e Carey 
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De seguida é brevemente descrita e analisada cada uma destas fases: 

Fase 1 – Determinação das necessidades e identificação das metas 

Nesta fase deve ser analisado o contexto organizacional em que o processo de 

desenvolvimento do curso ou currículo irá decorrer. A primeira preocupação deve centrar-

-se na definição do problema e na determinação de que pode ser resolvido através de um 

plano de formação (Buttori, 2003). Desta fase deve sair a resposta à questão: O que se 

pretende que os alunos sejam capazes de fazer, uma vez concluída a formação? 

Fase 2 – Fazer a análise instrucional 

Neste contexto, entende-se ‘análise instructional’ como o processo de análise de 

capacidades que é necessário desenvolver no aluno para que atinja as metas definidas 

na Fase 1. Dick & Carey (2001) propõem a divisão sucessiva de capacidades até ser 

criada uma estrutura relacionada capaz de ser posta em prática. 

Fase 3 – Analisar os alunos e os contextos 

Nesta altura do processo de ID, a ênfase é colocada na identificação das 

características dos alunos e os contextos em que decorre a aprendizagem. Dick & Carey 

(2000) propõem o estudo de três elementos: o aluno (as suas características pessoais e 

sociais, o conhecimento prévio na área de estudo e a atitude perante a instrução), o 

contexto da aprendizagem e o contexto de performance (ou seja, o contexto em que os 

conhecimentos adquiridos irão ser postos em prática). 

Fase 4 – Definir objectivos de desempenho 

Esta fase corresponde à definição e formalização dos objectivos em termos de 

performances observáveis e mensuráveis. Os objectivos deverão ser eleborados de 

forma a caracterizar um comportamento específico, as capacidades que os indivíduos 

deverão adquirir e as condições em que deverão ser desempenhadas. 

Fase 5 – Desenvolver instrumentos de avaliação 

Nesta fase deverão ser desenvolvidos instrumentos de avaliação que permitam 

aferir o grau de consecução dos objectivos definidos na fase anterior. Botturi (2003:41) 

sugere que o teste dos instrumentos de avaliação usados está implícito no modelo de 

Dick e Carey: “One important and  not self-evident idea is that test items should be tested, 

in order to proof their effectiveness, their usability and their actual assessment of the 

achievement of learning goals”. 
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Fase 6 – Desenvolver estratégias instrucionais 

Nesta fase deverão ser especificadas e desenvolvidas as estratégias de instrução. 

Dick & Carrey (2001:184) definem o termo estratégia educativa como “the various 

aspects of sequencing and organizing the content, specifying learning activities, and 

deciding how to deliver the content and activities”. Emana da definição proposta por estes 

autores uma sequência de passos que poderão ser seguidos a fim de completar esta fase 

do processo de ID: 

 Dividir os conteúdos em unidades (aulas, módulos, …) e sequenciá-las. 

  Planificar um conjunto de actividades de aprendizagem que desenvolvam 

as competências definidas. 

 Estruturar os conteúdos relacionando-os com as actividades. 

Fase 7 – Desenvolver e seleccionar materiais 

Naturalmente segue-se esta fase, onde Dick & Carey (2001), apesar de 

considerarem a reutilização de materiais, colocam o enfoque no desenvolvimento de 

materiais adequados às necessidades da formação (cf Gusttafson e Branch,2002). Tendo 

a consciência clara de que o desenvolvimento de raiz de materiais é um processo moroso 

e que pode envolver custos elevados, Dick & Carey (2001:234), à semelhança de outros 

autores já referidos anteriormente, referem que “cutting corners to save money will 

usually not impact students’ learning, but it will impact students’ attention and 

perceptions”.  

Fase 8 – Conceber e realizar avaliação formativa do processo instrucional 

Fase 9 – Rever o ID 

Fase 10 -  Conceber e realizar a avaliação sumativa 

As fases 8, 9 e 10, dizem respeito à avaliação de todo o processo de ID. Neste 

sentido, os autores distinguem claramente a avaliação formativa da sumativa. Dick & 

Carey (2001:285) definem o processo de avaliação formativa como a obtenção de “data 

that can be used to revise (the) instruction to make it more efficient and effective. The 

emphasis (…) is on the collection and analysis of data and the revision of instruction”. 

Estes dados servem de input para a fase 9, que poderá levar a ajustes e/ou afinamentos 

no processo de concepção de todas as fases anteriores (à excepção da primeira fase, 

obviamente). A fase 10 corresponde à avaliação sumativa, entendida por estes autores 

como “process of collecting data and information in order to make decisions about the 

acquisition or continued use of some instruction (Dick & Carey, 2001:349). 
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3.4.3.2 LMS-LD  
Em 2003, o IMS publica a especificação Learning Design (LMS-LD), apresentando-

-a como uma representação flexível de cenários de aprendizagem em contexto de multi-

-utilização. O IMS LD baseia-se no trabalho desenvolvido pela Open University of the 

Netherlands (OUNL), tendo por base a Educational Modelling Language (EML). A 

novidade desta especificação é a separação dos materiais dos cenários de 

aprendizagem, conforme referem Jeffery & Currier (2003)22: 

“In IMS Learning Design the structure of the learning scenario is 
separated from the learning materials and services. Materials can 
then be reused within different scenarios. The scenarios can also be 
reused and new materials added”. 

Esta especificação assenta num conjunto de elementos fundamentais, conforme se 

ilustra na imagem seguinte (retirada de Koper & Olivier, 2004:100). 

 

Figura 24-Esquema conceptual da especificação LD Ver asteriscos 
As caixas com sombreado referem-se às entidades principais do modelo: person, 

role, method, activity e environment. 

A descrição deste esquema, apresentada a seguir, é adaptada de Koper & Olivier 

(2004), dois dos mais proeminentes investigadores desta área. 

Um indivíduo (person) desempenha um determinado papel no processo de ensino e 

de aprendizagem, papel esse que pode ser o de staff (professor, tutor, assistente) ou de 

                                                           
22 Informação disponível em www.cetis.ac.uk/lib/media/WhatIsLD_web.pdf consultado a 10 de Junho de 2005. 
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aluno (learner). Inerente a este papel estão determinadas metas ou objectivos (outcome) 

que podem ser (ou não!) concretizados através do desempenho de actividades de 

aprendizagem e/ou suporte (activity), num determinado ambiente (environment). Neste 

contexto, entende-se ambiente (environment) como o conjunto de materiais (learning 

object) e serviços (service) necessários à execução de actividades. 

Até à presente data não existem ferramentas que implementem a especificação 

IMS-LD de um modo estável, nem muito menos acessível do ponto de vista de 

competências técnicas.  

Não foi objectivo desta secção descrever o IMS LD. Apenas se pretendeu 

apresentar brevemente uma especificação, no sentido de realçar que, depois de se tornar 

estável e de serem criadas ferramentas que permitam a sua operacionalização sem um 

carácter demasiado tecnicista bem como a sua integração plena nos LMS, vai certamente 

condicionar o futuro do ID, apesar de, segundo o IMS (2003), o IMS-LD não se assumir 

como um modelo de ID, mas sim como uma especificação livre de quaisquer 

assumpções de teor didáctico.  

 

3.5 Uma extensão aos princípios de Merril  
 

No subcapítulo dedicado ao ID foi incluída uma secção sobre os primeiros princípios 

educativos propostos por Merril em 2002. Considera-se que esta foi uma sistematização 

extremamente útil na medida em que fornece um quadro de referência de preceitos que 

deverão estar presentes no processo de ID. Não obstante, e fruto de um longo processo 

de reflexão e numa perspectiva de criticismo construtivo, podem ser propostas algumas 

especificações/alterações a esse conjunto de princípios: é este o objectivo deste capítulo. 

Na primeira secção deste capítulo são revisitados alguns dos princípios de Merril 

(omitindo-se aqueles que não oferecem reacção), acrescentando ou especificando alguns 

aspectos considerados importantes, e que serão designados por “extensão”.  

Nas secções seguintes propõe-se a integração de mais dois princípios, 

apresentando-se as razões que estiveram na base desta opção. 

 
3.5.1 A colaboração e a avaliação: dois primeiros princípios educativos 

O enfoque intrínseco dos princípios do ID de Merril (2002) fundamenta-se numa 

perspectiva individualista, ou seja, numa situação de um indivíduo face a um problema. 

No entanto, hoje, a perspectiva colaborativa como uma abordagem ao ID, adquiriu uma 
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importância incontornável, potenciada e validada pelo aparecimento de comunidades 

distribuídas de aprendizagem. Este autor reconhece alguma importância à colaboração, 

mas não a reconhece como um princípio do ID. Merril (2002:57) chega mesmo a referir 

que:  

“Collaboration is emphasized by a number of current models, especially 
constructivist models. I agree that collaboration is a very important 
implementation of activation and integration but I am not yet convinced 
that collaboration is a first principle”. 

No entanto, o desenvolvimento dos meios informáticos tem levado a que se 

perspective a questão do ID de forma diferente. Assim, quando se aliam os sistemas de 

informação e comunicação e as possibilidades comunicacionais disponibilizados pela 

Internet ao processo de ensino e de aprendizagem, as novidades trazidas são, entre 

outras, a flexibilidade temporal e espacial, a rapidez de comunicação entre os elementos 

de uma comunidade de aprendizagem (proporcionando diferentes tipos de interacção) e 

a facilidade de acesso à informação e ao material de apoio. Assim, estudos realizados 

até à data têm apontado claras vantagens que decorrem da construção conjunta ou 

colaborativa de conhecimento. Daí que se tenha vindo a assistir a alguma proliferação de 

comunidades virtuais de aprendizagem.  

Outra vantagem é o facto de permitir a existência de uma aprendizagem 

contextualizada, ou seja, de permitir que se criem realidades virtuais que enquadrem as 

matérias abordadas para que o indivíduo assimile melhor o conhecimento que constrói e 

tenha mais facilidade em transpor esse mesmo conhecimento para novas situações. 

Deste modo, e tal como Lave & Wenger (1991) defendem, o processo de construção do 

conhecimento deve ter em conta dois princípios fundamentais: (i) a informação deve ser 

apresentada num contexto o mais real possível e, como vivemos em sociedade, (ii) todo 

o processo requer interacção social e cooperação.  

A colaboração, apesar de ter ganho um novo fôlego com as preocupações dos 

construtivistas e potenciada pelo desenvolvimento da www, não é de todo uma novidade 

na educação. Já na Grécia Antiga os pensadores se encontravam para discutir as mais 

diversas temáticas e desses encontros emergia novo conhecimento. No Japão, há 

séculos que estão instituídos os han, que são grupos de alunos com a responsabilidade 

colectiva pelo progresso do grupo (Holmes et al., 2001). No Ocidente não existe esta 

tradição colaborativa, muito embora possam ser identificados indícios, mesmo durante o 

obscuro período da Idade Média. Apesar de imperar o magister dixit, pode ser 

identificada uma vertente colaborativa no processo de ensino e de aprendizagem. A 
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relação mestre/aluno muitas vezes extravasava a ortogonalidade característica desta 

modalidade de ensino e evoluía para uma verdadeira colaboração. Mesmo nesta altura 

(se bem que mais visível a partir do Renascimento), pode ser identificada uma forma 

embrionária de colaboração à distância.  

A troca de correspondência entre os investigadores da época constitui, em certas 

situações, um verdadeiro manancial de exemplos de uma evolução científica 

colaborativa. Neste sentido, considera-se, na presente investigação, que a colaboração 

deve constituir um dos primeiros princípios educativos. As razões que suportam esta 

assumpção prendem-se com factores históricos e formais. Segundo Merril, um primeiro 

princípio educativo é uma relação que deve ser sempre verdadeira, sob determinadas 

condições, independentemente do programa ou prática educativa. Formalmente e pelo 

que foi exposto, o principio da colaboração enquadra-se na definição proposta por este 

investigador. Historicamente, e apesar de não directamente abordada por todos os 

modelos de ID, esteve sempre presente: na actualidade de uma forma mais forte e 

sistematizada, mas no passado é possível identificar laivos de posturas colaborativas.  

A formulação proposta para o sexto princípio (COLABORAÇÃO), é: 

Promove-se a aprendizagem quando são implementados e dinamizados 

mecanismos que permitam a colaboração com o outro. 

 

Na formulação anterior considera-se de especial importância “o outro”. O outro pode 

ser entendido neste contexto como outro aluno da turma/curso ou mesmo o professor. A 

importância da colaboração no processo de ensino aprendizagem está na génese de 

uma teoria de aprendizagem, o construtivismo comunal, que de forma sistemática integra 

o princípio da colaboração. Bryn Holmes, Brendan Tangney, Ann FitzGibbon, Tim Savage 

e Siobhan Mehan foram os grandes precursores desta teoria de aprendizagem, sendo 

que a ideia emergiu do desenvolvimento de um Master Program in IT Education do Trinity 

College, Dublin. Tal como o seu nome indica, esta teoria tem com base o construtivismo; 

daí que defenda que o indivíduo constrói o seu conhecimento através da interacção com 

o ambiente social (vertente sócio-construtivista). A novidade nesta abordagem será, 

então, a participação activa do indivíduo na construção do conhecimento da comunidade, 

alargando o conceito de comunidade de aprendizagem (grupo de pessoas que constrói 

conhecimento sobre as mesmas temáticas) para o âmbito da comunidade aprendente 

(grupo de pessoas que constrói o conhecimento comum de todos os seus membros). 

Desta forma, pode-se afirmar que o aparecimento da ideia de construtivismo comunal 
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surge da oportunidade que o desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação criaram para repensar as relações entre o ser humano e o saber. Esta 

abordagem foi influenciada pelos estudos de Vygotsky, que defendeu que o indivíduo 

constrói o seu próprio conhecimento através de processos metacognitivos, mas também 

através das influências do seu ambiente social e cultural. Apesar de este autor ter dado 

ênfase à linguagem e não às tecnologias da informação e comunicação, o facto é que a 

comunicação está cada vez mais dependente dos meios tecnológicos. Outras influências 

foram os estudos feitos por Lajoie e por Cardinal Newman, que procuram mostrar que o 

indivíduo desenvolve a sua cognição com o outro num processo transaccional 

marcadamente social (Meehan, 2002). Assim, o ser humano não constrói o seu próprio 

conhecimento numa perspectiva individualista, mas como elemento de uma comunidade 

aprendente e também para partilhar esse conhecimento com outras. Metaforicamente, o 

indivíduo não passa pelo processo de construção de conhecimento como a água através 

de um cano, mas deixa as suas marcas em relação ao saber com que lida, para usufruto 

de outros indivíduos tal como a água que passa no rio: o cano não é enriquecido com a 

passagem da água (muito pelo contrário, muito periodicamente precisa de reparações); 

em contrapartida, no curso de um rio são deixados depósitos que ao longo do tempo 

influenciam a sua trajectória (Holmes et al., 2002). Desta forma, salienta-se que o 

processo de partilha permite uma reconstrução individual do conhecimento. 

Se fossem captados os processos de aprendizagem da comunidade de forma a 

poderem ser reutilizados por outras comunidades, a construção do conhecimento poderia 

ser verdadeiramente participada, integrando todas as experiências anteriores, em vez de 

ser simplesmente repetida. Para que isso aconteça há necessidade de criar um ambiente 

em que os indivíduos possam deixar a sua marca, que não beneficie apenas os próprios, 

mas também outras comunidades. 

Tendo tudo isto em conta, pode afirmar-se que o ponto forte do construtivismo 

comunal é conferir poder de acção ao indivíduo, permitindo-lhe gerir o conhecimento, 

conferindo-lhe uma dimensão social forte, expondo-o e responsabilizando-o pelo sucesso 

de um conhecimento colectivo construído pela partilha.  

O desenvolvimento tecnológico e a Internet permitiram a implementação de uma 

abordagem mais social do construtivismo através da criação de espaços de trabalho 

colaborativo. O grupo assume a centralidade, ou seja, a construção do conhecimento 

passa, também, pela utilização de ferramentas de comunicação síncronas (chat, vídeo-

-conferência) e assíncronas (email, grupos de discussão, …), no sentido de garantir o 

envolvimento das comunidades e a comunicação entre os diversos elementos. Conforme 
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refere Lave & Wenger (1991), a aprendizagem envolve um processo intricado de 

participação numa comunidade. Esta abordagem pode, também, remeter 

(eventualmente) para um construtivismo comunal (Smith, 2003). 

Da mesma forma que se considerou a colaboração como um primeiro princípio 

educativo e segundo os mesmo pressupostos, surge, quase naturalmente, a avaliação. A 

quase totalidade dos modelos de ID e de teorias de ensino e de aprendizagem inclui, em 

algum momento, a avaliação, podendo assumir as mais variadas formas e surgindo em 

diversos momentos. Neste sentido, a avaliação pode ser considerada um primeiro 

princípio educativo enunciado como: 
 

 
Princípio 7 – Avaliação 
Promove-se a aprendizagem quando o aluno é sistematicamente avaliado. 

Este princípio não especifica as formas que a avaliação pode assumir, nem os 

tempos em que decorre, nem os participantes no processo de avaliação. Considera-se 

que estes factores estão dependentes quer do modelo de ID quer da teoria de ensino e 

de aprendizagem que suporta um determinado processo educativo. Não obstante, a 

avaliação tem um carácter ubíquo na educação, constituindo, também por isso, um dos 

primeiros princípios da educação. Estranhamente, Merril (2002) não se refere à 

avaliação, podendo estas ser vista, implicitamente, como fazendo parte do princípio da 

Aplicação.  

 
3.5.2 Extensão ao princípio 1 – Problemas 

O primeiro corolário, deste princípio – Show Task (Merril, 2002) –, salienta a não 

necessidade de estabelecimento de objectivos sugerindo a utilização de demonstração 

de determinadas tarefas para que os indivíduos saibam exactamente o que é esperado 

que aprendam. 

Considera-se neste estudo uma perspectiva não tão fundamentalista: 

independentemente da taxonomia e/ou das estratégias usadas, o importante é que os 

indivíduos tenham a percepção clara e inequívoca dos percursos e fins da sua 

aprendizagem. A taxonomia de Bloom (1957) pode ser considerada algo redutora, na 

medida em que é orientada ao conteúdo. Wyser (1984), por exemplo, alarga a taxonomia 

de Bloom, defendendo que os objectivos devem ser também colocados (formulados) em 

termos do desenvolvimento ético e intelectual. 
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No início dos anos 90, o suíço Philippe Perrenoud, investigador da Universidade de 

Genebra, sugere o desenvolvimento curricular baseado em competências e não em 

objectivos. O desenvolvimento de competências está fundado sobre práticas 

pedagógicas voltadas para a resolução de problemas que envolvam a convergência de 

várias áreas. A este respeito, Perrenoud (2000:70) afirma que: 

“Une approche par compétences précise la place des savoirs, 
savants ou non, dans l’action: ils constituent des ressources, souvent 
déterminantes, pour identifier et résoudre des problèmes, préparer et 
prendre des décisions. Ils ne valent que s’ils sont disponibles au bon 
moment et parviennent à “entrer en phase” avec la situation.” 

 

Dependendo do contexto em que decorre o problema, os objectivos podem ser 

definidos segundo a taxonomia que melhor se lhe adequa. 

3.5.3 Extensão ao princípio 3 – Demonstração 
Este princípio inclui um corolário que refere a importância do papel do uso dos 

media. Pela importância que os media assumem em contexto educativo e pelo papel 

preponderante que podem/devem assumir no e-learning, na presente investigação 

considera-se pertinente propor uma especificação deste corolário. 

Apesar da maior parte da informação ser veiculada através da escrita, sob a forma 

de texto, Davis (1976:57) refere que “Lectures do not provide for active student 

involvement in the communication process and many students phase out during the 

lecture”. 

Decorre que o uso de media diversificado pode aumentar a aprendizagem. No 

entanto, esta utilização deve ser cuidadosamente ponderado. A este respeito, Lyons 

(2003:1) refere que “We have all heard the cliché: “a picture is worth a thousand words.” 

There’s just one important caveat: it has to be the right picture. And sometimes, getting 

the right picture still isn’t enough”. 

Há mais de 10 anos que uma equipa liderada por Richard Mayer, da Universidade 

da Califórnia, se dedica ao estudo da utilização dos media em contexto educativo (Clark, 

2002). Baseado nos resultados das investigações entretanto levadas a cabo, Mayer (ano) 

propõe seis princípios que deverão estar subjacentes à construção de materiais 

educativos com recurso a diferentes elementos media. Esses princípios são 

apresentados seguidamente. 

 Princípio da multimédia 
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Este princípio, também referido como “multiple representation principle” (Barros, 

2004:22), sustenta que a utilização de dois modos de representação da informação 

aumentam a aprendizagem. Clark (2002a:3) sintetiza este princípio referindo que 

“Multimedia principal: adding graphic to words can improve learning”. 

 Princípio da contiguidade 
De acordo com este princípio, a utilização dos media texto e imagem deverá ser 

feita num contínuum espacio temporal. Conforme refere Clark (2002a:3), “Contiguity 

principle: placing text near graphic improves learning”. 

 Princípio da modalidade 
Este princípio aconselha a apresentação da informação em diversas modalidades 

(Barros, 2004). Este princípio adquire uma importância ainda maior na explicação de 

imagens ou esquemas complexos. Estudos levados a cabo por Mayer & Moreno em 1998 

(cf. Barros, 2004) demonstram que o uso de narrativas (áudio) associado à explicação de 

imagens aumenta significativamente a aprendizagem. Clark (2002a:4) refere que “the 

narrated versions yielded better learning with an average improvement of 80%”. 

 Princípio da redundância 
Este princípio postula que incluir a mesma informação sob a forma verbal e não 

verbal, ao invés de reforçar, prejudica a aprendizagem (Barros, 2004). Acerca deste 

principio, Clark (2002a:4) refere que “explaining graphics with audio and redundant text 

can hurt learning”. 

 Princípio da coerência 
Apesar de na maior parte das vezes bem intencionados, o uso excessivo e não 

directamente relevante de diferentes media na concepção de materiais educativos pode 

levar a uma diminuição da aprendizagem, conforme explicita Clark (2002a:4) “using 

gratuitous visuals, text and sounds can hurt learning”. A este propósito, a mesma autora 

refere que “a Las Vegas approach”, ou seja, a inclusão gratuita de diversos elementos 

media, não contribui directamente para a aprendizagem: pelo contrário, apenas a 

prejudicam.  

 Princípio da personalização 
A aplicação deste princípio tem subjacente uma dimensão socializante da 

aprendizagem na medida em que a aproximação à linguagem usada pelo indivíduo reduz 

a carga cognitiva. Barros (2004:24) clarifica este princípio referindo que este “asserts that 

learning can be improved by using conversational style rather than former style”. A este 

respeito, Clark (2002a) sugere ainda a introdução de agentes em ambientes de ensino a 

distância como forma de aumentar a aprendizagem.  
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Muito embora Merril (2002) não o refira explicitamente, neste princípio está 

subjacente a questão da arquitectura cognitiva do ID. A forma como o ser humano 

processa a informação não é semelhante quer na velocidade quer na complexidade com 

que é disponibilizada pela tecnologia, em especial em contexto de utilização da Internet. 

Assim, para que haja uma distribuição mais eficaz e efectiva, esta deve fazer-se tendo 

em conta factores como a facilidade de codificação da informação na memória de longo 

prazo (Long Term Memory - LTM), a facilidade de transferência entre a memória de 

trabalho e a LTM e a própria regulação da carga metacognitiva envolvida em todo o 

processo. Desta forma, deverá haver uma preocupação particular com questões como, 

por exemplo, as tarefas subentenderem transferência próxima, que assentem em tarefas 

baseadas em processos como é a repetição de respostas e as que impliquem 

transferência remota e que se reflictam em tarefas baseadas em princípios (formulação 

de respostas adaptadas à situação). Foi, então, ao equacionar questões como estas, que 

Clark (2002a) chamou às quatro arquitecturas mais importantes de “Arquitecturas 

Cognitivas” que se passam de seguida a sintetizar: 

 Arquitectura Receptiva 
Esta arquitectura perspectiva o processo de aprendizagem como fixo e linear (do 

princípio ao fim), identificando-se com o ensino tradicional na forma como lida com o 

saber (do tipo magister dixit). Assim, o utilizador terá de percorrer um caminho 

previamente delineado, uma vez que o próprio produto não prevê formas de ele se 

desviar do que fora determinado. Decorrente deste facto, pode afirmar-se que parte do 

pressuposto teórico de que todos os indivíduos adquirem e assimilam conhecimentos e 

competências de igual forma e à medida que vão sendo a eles expostos (através de 

vídeos, leituras ou textos), como se de uma “esponja” se tratassem; daí que a fonte do 

saber acabe por determinar a sequência e velocidade com que este é recebido (Clark, 

2002a). 

 Arquitectura directiva 
Esta arquitectura é que mais se identifica com a abordagem behaviorista da 

aprendizagem; como tal, recorre a sequências de estímulos e acções de resposta, numa 

relação observável de causa e efeito. Outras características deste tipo de arquitectura 

são o facto de organizar os conteúdos em pequenas parcelas e de forma ascendente e 

de procurar encorajar o utilizador a seguir um determinado caminho. Tendo isto em 

conta, pretende-se que a aprendizagem resulte de uma aquisição gradual e cumulativa 

do saber, sendo este processo acompanhado da obtenção, também progressiva, de 

competências várias. Assim, o controlo dado ao utilizador é quase inexistente e o seu 
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papel passa por dar resposta às interacções intrínsecas à própria instrução. Contudo, 

pela promoção constante de regulação metacognitiva pelo treino, os alunos são levados 

a desenvolver as suas próprias competências metacognitivas.  

 Arquitectura de descoberta guiada 
Este tipo de arquitectura, ao contrário das anteriores, enfatiza a construção de 

conhecimento (perspectiva construtivista) em detrimento da aquisição cumulativa e 

hierárquica de conhecimento e de competências pré-determinadas (perspectiva 

behaviorista). Assim, os conteúdos já não são apresentados de forma linear e/ou rígida, 

mas antes com uma estrutura que permite associações várias e que é potenciada pela 

utilização de hipertextos. Outro aspecto a realçar é o facto de se ter em conta que cada 

utilizador constrói estruturas metacognitivas únicas, quer interagindo sozinho quer como 

elemento de uma comunidade. Em consequência, este tipo de arquitectura oferece 

bastante liberdade de navegação ao indivíduo, sem deixar de dar pistas sobre o percurso 

que será mais adequado. Todavia, a multiplicidade de caminhos a seguir que se propõe 

ao indivíduo, conjugada com os altos níveis de controlo e a possibilidade de aceder aos 

mais diversos tipos de recursos, implica que haja monitorização metacognitiva.  

Esta abordagem fomenta a descoberta de novas competências e a construção de 

novo conhecimento ao propor a resolução de problemas: simulacros, estudos de caso… 

Desta forma, não se pretende que o aprendente apenas transponha conhecimentos para 

uma situação pré-definida, mas que construa novo conhecimento reestruturando o 

anteriormente consolidado, de maneira a solucionar o problema real que lhe é colocado. 

Para minorar o risco de sobrecarga cognitiva, considera-se bastante importante que seja 

dado apoio para que o utilizador encontre a solução para o problema que lhe é colocado. 

Como tal, o feedback deixa de ser baseado em dicotomias do tipo certo/errado para ser 

mais diversificado e natural, dando pistas de resolução. Por outras palavras, possibilita 

uma reflexão sobre os resultados alcançados, uma revisão das escolhas tomadas 

aquando da resolução e um melhoramento das soluções encontradas pela repetição (que 

deve ser interpretada como tentativa). 

 Arquitectura exploratória 
O aparecimento da www potenciou o aparecimento de arquitecturas que permitem 

um controlo ainda maior por parte do utilizador, como na arquitectura exploratória. Nesta 

arquitectura, o utilizador é livre de aceder a diversos repositórios de informação, que 

podem incluir demonstrações, exemplos e exercícios práticos, sendo que a riqueza de 

recursos com que se apresentam os conteúdos deve aparecer de forma integrada e 

interligada. Será, então, por causa das associações várias que permite fazer e pela 
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liberdade de interacção que confere ao utilizador que se considera que assenta 

claramente em princípios construtivistas. Assim, o papel do educador é disponibilizar os 

mais variados tipos de recursos, mantendo embora uma estrutura de navegação e uma 

interface que permitam ao utilizador orientar-se e adquirir os conhecimentos que pretende 

on demand. Desta forma, em termos de codificação em LTM, cada utilizador deve ser 

capaz de a fazer por si só, pelo que as oportunidades práticas devem ser opcionais. 

Tendo isto em conta, este tipo de abordagem assenta na premissa de que o utilizador 

tem sempre controlo sobre o saber a que quer aceder; daí que o grau de sucesso de 

utilização desta arquitectura esteja largamente dependente da motivação individual do 

utilizador. Como já foi referido, este factor é potenciado pela utilização de documentos 

hipermedia, uma vez que permitem que o utilizador os explore de acordo com as suas 

próprias necessidades, fazendo associações múltiplas entre a informação disponibilizada. 

Assim, apesar de ser difícil evitar algum tipo de estruturação (tabela de conteúdos, por 

exemplo), o utilizador é livre de aceder às áreas que lhe interessarem para atingir os seus 

objectivos. É ainda de referir que, para que o utilizador não corra o risco de se perder no 

ciberespaço (pelo facto de esta arquitectura não contemplar restrições à navegação), 

deverão ser desenvolvidos mecanismos de orientação eficazes.  

 

3.5.4 Princípio 5 — Integração 
Associado a este princípio está o corolário Observa, onde Merril (2002) se refere à 

importância da divulgação e da publicação dos conhecimentos adquiridos. Conforme foi 

referido, a ênfase colocada por Merril é de carácter emotivo e motivacional. No entanto, 

considera-se que este é, eventualmente, o momento em que são mais visíveis as 

interacções entre a colaboração e a avaliação. O simples divulgar ou publicar os 

conhecimentos adquiridos na comunidade a que um indivíduo pertence é, per se, um acto 

colaborativo assumido numa perspectiva algo redutora. Mas, se a este processo, forem 

estrategicamente adicionados mecanismos que implementam a recolha de feedback – 

quer por parte dos pares, quer por parte da tutoria (ou do professor) –, a colaboração não 

assume um carácter tão simplista: antes podem ser dinamizados processos avaliativos. 

Mas pode-se ir mesmo à génese desta problemática, ilustrada pelo bem conhecido 

aforismo de Santo Agostinho: “Se não me perguntarem o que é o tempo, então eu sei o 

que é o tempo; mas se me perguntarem o que é o tempo, então eu não sei o que é o 

tempo”. O facto de divulgar/publicar o conhecimento adquirido é, na sua essência, um 

processo de sistematização e de autoavaliação. Esta vertente de notável riqueza do 
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processo educativo, não pode ser apenas perspectivada como Merril (2002) assume, 

relevando somente o carácter motivacional e emocional. 

3.5.5 Visão integrada dos sete primeiros princípios educativos 
Com o estabelecimento dos primeiros princípios educativos, Merril (2002) concebe 

o processo educativo de forma faseada, centrado em problemas e dividindo-o em 

quadrantes, cada um com o princípio correspondente (cf. Secção 3.3 – Figura 15). 

Segundo esta concepção, há uma fase em que existe activação de conhecimentos 

anteriores relevantes para o problema em questão, a demonstração dos 

conhecimentos/competências que se pretendem desenvolver, a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos e a integração desses conhecimentos/competências nas 

estruturas cognitivas do indivíduo. Estas fases distribuem-se de forma independente no 

quadrante respectivo.  

Considera-se que este autor (Merril, 2002) concebe o processo de aprendizagem de 

forma algo rígida, perdendo-se a importância das intersecções conceptuais. Por exemplo, 

a activação, se bem que deva decorrer preferencialmente numa primeira fase da 

aprendizagem, pode ocorrer em qualquer altura, permitindo ao indivíduo estabelecer 

internamente o relacionamento cognitivo entre o conhecimento prévio e o novo. A 

inclusão dos dois princípios enunciados anteriormente, a colaboração e a avaliação, vem 

imprimir, de forma mais concreta, um dinamismo à conceptualização do processo de 

conhecimento. Estes princípios não correspondem a fases estanques, que obviamente 

não têm lugar na proposta de Merril (2002): antes perpassam todas as fases. Uma 

representação destas assumpções é a ilustrada na imagem seguinte: 

 

Figura 25-Representação dos Primeiros Princípios educativos 
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A representação da figura anterior ilustra alguma sequencialidade nos princípios 

educativos. Partindo do problema, assume também, por quadrantes, as fases de 

Activação, Demonstração, Aplicação e Integração. Mas vai mais longe ao mostrar de 

forma clara as intersecções que poderão existir, conferindo o dinamismo próprio do acto 

de conhecer, num crescendo de interacções possíveis. Por exemplo, na fase de 

integração, podem coexistir momentos de todas as outras fases, eventualmente com 

intensidades diferentes. Os dois novos princípios têm um carácter transversal, 

pressupondo que estão subjacentes a qualquer uma das fases. A avaliação e a 

colaboração deverão ser os princípios estruturantes dos primeiros princípios educativos: 

em todas as fases, a avaliação (sumativa, externa, formativa, de diagnóstico, ou de outro 

tipo) deverá estar presente a fim de ser assegurado um progresso efectivo. Da mesma 

forma, a colaboração (ou seja, a interacção com o outro no processo de ensino 

aprendizagem, que pode assumir diferentes formas e ser mais ou menos intensa), está 

presente em todo o processo. Neste sentido, a ubiquidade destes dois princípios é 

representada por dois eixos, cujo ponto de intersecção é o problema, e em torno dos 

quais se desenvolvem as fases propostas por Merril (2002), interagindo como se de 

reverberações se tratasse, com as extensões referidas ao longo deste capítulo. 
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4 Estilos de aprendizagem 
 

Todas as instituições de ensino trilham um percurso sem fim numa busca de 

caminhos que levem a um processo de ensino e de aprendizagem mais eficaz e eficiente. 

Na Sociedade da Informação, com a globalização do ensino, esta dimensão adquire uma 

importância ainda maior. Conforme refere Sims (1995:1), “these ideas are neither new nor 

controversial”. Não obstante, a forma como as instituições e os docentes lidam com esta 

questão está muitas vezes envolta num certo fatalismo bipolar: ou os alunos aprendem 

ou não.  

Sheal (1989), tem a convicção de que conhecer o modo de funcionamento da 

mente do aluno tem uma importância fundamental para o êxito do processo de 

aprendizagem. Neste sentido, é um imperativo que os docentes tenham uma consciência 

muito clara de como é que os alunos aprendem. O professor deve conhecer e 

compreender melhor todo o processo de aprendizagem e particularmente as formas e os 

modos como os alunos aprendem. Sims (1995:1) sustenta que 

“Educators must have more knowledge and understanding of the 
learning process, particularly how individuals learn. This will help 
them immensely in both the design and implementation of teaching 
that enhances learning”.  

Serasin (1999:1) também alerta para a importância deste conhecimento dos 

processos e dinâmicas que envolvem o processo de aprendizagem, principalmente 

quando o cenário equacionado é o ensino pós secundário:  

“It is critical that postsecondary instructors, whatever their field and 
setting, appreciate the complexity of the learning process and 
understand about learning styles and how they relate to the learning 
success”. 

Guell (2000) refere que uma grande parte dos professores do ensino pós 

secundário não desenvolveram competências pedagógicas, mas antes a capacidade de 

perceber, manipular e gerar conhecimento dentro de uma área específica de 

conhecimento. Os conteúdos assumem, portanto, a centralidade e essa abordagem 

simplesmente não funciona para um grupo significativo de alunos.  

O processo que envolve a aprendizagem dos adultos é distinto do das crianças. 

Neste sentido, Knowles (1980) estabelece a distinção entre pedagogia e andragogia. 

Este autor considera que a andragogia é “the art and science of helping adults learn, in 

contrast to the pedagogy as the art and science of teaching children (Knowles,1980, cit in 

Sims, 1995:3). 
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Knowles (1980, cit in Atherton, 2004) 23  refere que quando um indivíduo atinge a 

maturidade: 

 “a very critical thing happens when this occurs: the individual 
develops a deep psychological need to be perceived by others as 
being self-directing. Thus, when he finds himself in a situation in 
which he is not allowed to be self-directing, he experiences a tension 
between that situation and his self-concept. (…) Any experience that 
they perceive as putting them in the position of being treated as 
children is bound to interface (sic) with their learning”.  

Os princípios e assumpções associados à andragogia podem ser resumidos em 

cinco pontos fundamentais (Atherton, 2004; Sims, 1995): 

a) Os indivíduos sentem necessidade de saber porque estão a aprender. 

b) Querem ter autonomia sobre a forma como aprendem. 

c) A experiência surge como um recurso de uma extraordinária importância. 

d) A orientação para a aprendizagem é muitas vezes centrada em situações e 

problemas reais da sua vida ou da actividade profissional que desempenham. Neste 

sentido aprenderão mais facilmente com situações relacionadas com as suas 

experiências do que com abordagens teóricas. 

e) Os indivíduos sentem-se motivados se a aprendizagem, de alguma forma, 

rentabilizar o desempenho profissional. 

Ainda assim, os aspectos porventura mais centrais da andragogia são o 

reconhecimento da individualidade e autonomia do sujeito aprendente, bem como da 

forma como a experiência influencia o processo de aprendizagem. Seja qual for a 

vertente de análise – pedagógica ou andragógica – cada indivíduo é reconhecido como 

tendo um conjunto de características que o tornam único e diferenciável. Também a 

forma como se processa a aprendizagem é de carácter individual e não replicável.  

O desafio que se coloca a um ensino que pretende ser democrático, mas 

simultaneamente diferenciado, é de facto titânico. Vários factores têm que ser 

ponderados – neste contexto, a identificação de estilos de aprendizagem individuais 

adquire um importância incontornável. Ao longo das secções que se seguem a temática 

relacionada com estilos de aprendizagem será tratada numa perspectiva sistemática 

compreendendo várias fases. Numa primeira fase, serão passadas em revista as 

diferentes conceptualizações que o termo estilo de aprendizagem implica para diferentes 

                                                           
23 Informação retirada de ATHERTON J S (2004) Teaching and Learning:  Knowles' andragogy: an angle on adult learning,  
Disponível em  http://www.learningandteaching.info/learning/knowlesa.htm, consultado em 19 de Abril de 2005. 
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autores, mostrando, na secção seguinte, a necessidade da especificação de conceitos e 

a procura de um enquadramento que sirva de base para o presente estudo. 

Posteriormente serão apresentadas três teorias diferentes, construídas em torno dos 

estilos de aprendizagem, bem como os instrumentos associados que os permitem aferir. 

Finalmente será feito um estudo sobre as reais implicações dos estilos de aprendizagem 

no processo de ID. 

4.1 Definição ou definições de estilo de aprendizagem 
 

O conceito de ‘estilo de aprendizagem’ (EA) foi usado pela primeira vez por Allport, 

em 1961, e referia-se a padrões de aprendizagem consistentes num indivíduo (Bedford, 

2004). Segundo Moran (1991), o termo EA foi usando nos últimos trinta anos e tem 

aparecido como um conceito muito amplo e com contornos algo obscuros. Desta forma, 

entende-se a abundância de conceptualizações diferentes, algumas delas apontando em 

sentidos divergentes. Misko (1994 cit in Smith, 2005:43), numa extensa revisão da 

literatura, realça que “Learning styles can be defined as an individual’s characteristic 

approach to learning”.  

Da definição acima transcrita ressalta, por um lado, a concepção de que nem todos 

aprendem de igual forma. Por outro lado, corresponde a uma concepção algo estática de 

estilo de aprendizagem. De facto, uma vez definido o estilo de aprendizagem de um 

indivíduo, será quase fisiologicamente replicado em todas as situações de aprendizagem 

num continuum temporal (Smith, 2005). Segundo Kirby (1979) o termo ‘estilo de 

aprendizagem’ começou a ser efectivamente usado quando os docentes investigadores 

começaram a procurar formas novas, e porventura melhores, de direccionar o ensino de 

forma individualizada para que chegasse efectivamente aos indivíduos. Durante muito 

tempo, o EA foi muitas vezes confundido com ‘estilo cognitivo’; importa, pois, estabelecer 

as diferenças entre estes dois conceitos.  

Para Keefe (1979), EA é um conceito mais amplo e abrangente do que estilo 

cognitivo e este autor identifica três dimensões de estilo de aprendizagem: cognitiva, 

afectiva e psicológica. Aliás, a esta conceptualização está subjacente uma das razões 

pela qual, historicamente, tem existido alguma confusão: de facto a dimensão cognitiva 

do estilo de aprendizagem tem sido a mais sujeita a trabalhos de investigação. A 

dimensão afectiva do estilo de aprendizagem relaciona-se com factores como a atenção, 

as emoções e toda a vertente valorativa de um individuo e que, de forma directa ou 

indirecta, condiciona a sua aprendizagem. Todos os factores biológicos, como as 

diferenças de aprendizagem relacionadas com o sexo, raça e estado físico, pertencem à 
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componente psicológica. Finalmente, o estilo cognitivo refere-se às formas de “receiving, 

storing, retrieving, transforming, and transmitting information” (Merriam & Caffarella, 

1991:159).  

Keefe (1979:2) integra todas as dimensões anteriores na sua concepção de EA, 

referindo que são “(…) characteristic cognitive, affective, and psychological behaviors that 

serve as relatively stable indicators of how learners perceive, interact with, and respond to 

the learning environment”. 

Na linha desta definição, Felder & Silverman (1998) são mais abrangentes e 

incluem a dimensão de como os indivíduos recebem e processam a informação. Serasin 

(1999:3) dá menos importância a este aspecto, mas inclui a dimensão da preferência 

quando sustenta que EA é “The preference or predisposition of an individual to perceive 

and process information in a particular way or combination of ways”. 

Gorham (1986), identifica três assumpções que deverão estar na base da criação 

de modelos de estilos de aprendizagem e que, de alguma forma, devem nortear a 

investigação levada a cabo nesta área: 

1. Assumpção da diferença: Os indivíduos diferem na forma como processam a 

informação.  

2. Assumpção da mensurabilidade: Estas diferenças podem ser, de alguma 

forma, medidas. 

3. Assumpção da correspondência: Fazer corresponder os estilos de 

aprendizagem de cada indivíduo a técnicas educativas diversas afecta 

significativamente a aprendizagem. 

Pelo exposto ao longo desta secção, pode-se concluir que não existe uma, mas sim 

uma diversidade de conceptualizações de EA e de um conjunto de termos associados, 

com pressupostos e fundamentos diferentes. Na secção seguinte é proposto um 

enquadramento e especificação de termos, tendo por base um modelo (Modelo de Curry) 

largamente referido na literatura consultada. 

4.2 À procura de uma coerência 
 

Na secção anterior ficou patente a multiplicidade de conceptualizações de estilos de 

aprendizagem. Numa investigação levada a cabo por Curry, em 1983, é feito um estudo 

de vinte e uma teorias e instrumentos construídos à volta da teoria dos estilos de 

aprendizagem na Europa, Estados Unidos da América e Austrália (Hickcox, 1995). Logo 
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no início desse estudo, Curry (1990) lamenta a falta de uma conceptualização rigorosa do 

termo, que identifica como um entrave à investigação nesta área (Smith, 2005). Mais 

tarde, Curry (1990:50), acerca desta falta de rigor, afirma que “Like the blind men in the 

fable about the elephant, learning styles researchers tend to investigate only a part of the 

whole and thus have yet to provide a definitive picture of the matter before them”.  

Numa tentativa de encontrar a coerência entre as diferentes conceptualizações, 

Curry (1990) estabelece um quadro referencial onde inclui definições delimitadoras do 

campo em análise. Esta autora preocupou-se particularmente com o enquadramento de 

estilo de aprendizagem e de preferência educativa. Desta forma, define estilo de 

aprendizagem como “the general area of interest in individual differences in cognitive 

approach and process of learning” (cit in Smith, 2005:47). Com esta proposta, Curry 

(1990) pretende alargar o espectro de conceptualização do termo de EA. No presente 

trabalho, considera-se que a definição proposta por Keefe (1979), referida na secção 

anterior, é mais específica que a proposta por Curry (1990), sem, no entanto, perder de 

vista a abrangência que preconizou. Por preferência instrucional, muitas vezes 

confundida com estilo de aprendizagem, Curry (1990) entende que se refere “the 

individual’s choice of environment within which to learn, and modulated by all person-

environment interactions” (cit in Smith, 2005:47). 

Baseada na documentação disponível e em análises psicométricas, Curry (1990) 

propõe uma organização dos modelos de EA em três níveis e relaciona-os organizacional 

e metaforicamente a uma cebola – encontram-se referências ao modelo de Curry (1990) 

como o modelo da cebola (Hickcox, 1995 e Smith, 2005). Graficamente pode ser 

representado por três círculos concêntricos, conforme é ilustrado na imagem seguinte: 

Preferências 
educativas

Estilo de processamento 
de informação

Estilo Cognitivo

 

Figura 26-Modelo de Curry 
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A camada central – estilo cognitivo – refere-se à abordagem individual e pessoal do 

processo de assimilação de informação (Smith, 2005). Esta abordagem apresenta o 

comportamento relacionado com a aprendizagem que emerge da personalidade de um 

indivíduo (Hickcox, 1995). A camada intermédia converge para a dimensão do 

processamento de informação. Nesta camada ainda não há lugar para considerar uma 

envolvência directa com o ambiente em que decorre a aprendizagem, mas contempla 

algum carácter dinâmico na medida em que o estilo de processamento de informação 

pode ser transformado por factores ambientais, como por exemplo as estratégias de 

aprendizagem (Smith, 2005). A terceira camada – preferências educativas – corresponde 

ao nível mais permeável às mudanças que poderão ocorrer no ambiente em que decorre 

a aprendizagem. Curry (1990), sustenta que estas características são mutáveis e 

posiciona neste nível o efeito que poderão provocar os diferentes métodos e estratégias 

de ensino sobre o processo de aprendizagem. De facto, é aqui que são agrupadas as 

características de EA que são influenciadas pelo ambiente em que decorre a 

aprendizagem. 

Slader-Smith, em 1996, propõem uma extensão ao modelo de Curry (Smith, 2005). 

Graficamente é representado por cinco círculos concêntricos, conforme ilustra a imagem 

seguinte: 

 

Preferências de 
aprendizagem

Estilo de  
aprendizagem

Estratégias 
cognitivas

Estilo Cognitivo

Dimensão da 
personalidade pessoal

 

Figura 27-Modelo de Slader-Smith 

84 



 

Tal como Curry (1990), Slader-Smith (1996) considera que as camadas mais 

internas são estáveis e relacionam-se com questões relativas à personalidade do 

indivíduo. Ao alargar alguns níveis e especificando-os, este modelo torna-se bastante útil 

na medida em que fornece um enquadramento para a conceptualização desta 

problemática. 

Ambos os modelos, de Curry (1990) e de Slader-Smith (1996), são sujeitos a 

críticas semelhantes. Relativamente ao modelo de Curry, Hickcox (1995) refere que uma 

limitação é a quase impossibilidade de considerar algumas características como pertença 

de um único nível. Na mesma linha, mas relativamente ao modelo de Slader-Smith 

(1983), Smith (1995) sustenta que nem sempre é viável fazer a classificação das 

componentes relacionadas com a aprendizagem em categorias. Não obstante, os dois 

modelos clarificam a distinção entre vários conceitos enquadradores, as relações entre 

eles no processo de descrição da interacção entre as diferenças individuais e as 

características da aprendizagem individual. 

No presente estudo ter-se-á sempre presente o modelo proposto por Curry (1990), 

por se considerar menos fragmentador e por reunir mais consenso entre os 

investigadores desta área. 

 

4.3 Instrumentos para a determinação de estilos de aprendizagem 
Ao longo desta secção serão apresentados alguns dos instrumentos usados para a 

determinação do estilo de aprendizagem. Conforme emana das secções anteriores, a 

concepção de estilo de aprendizagem varia entre os investigadores na medida em que é 

colocado o foco, conforme a abordagem, numa camada específica do modelo de Curry 

(1983). Assim, para cada autor de um instrumento de determinação de EA, é necessário 

fazer um enquadramento sobre a sua concepção de EA, bem como uma breve descrição 

da instrumentação subjacente. Da vasta panóplia de instrumentos que existem24, foram 

seleccionados três a fim de serem analisados: o Myer-Briggs Type Indicator®, o Learning 

Style Inventory de Kolb e o Index of Learning Style de Felder e Silverman.  

As razões que se prendem com esta selecção prendem-se basicamente com três 

factores. Em primeiro lugar, e para mostrar uma perspectiva mais alargada, foram 

seleccionados instrumentos que têm subjacentes teorizações com foco em diferentes 

camadas do modelo de Curry. Em segundo lugar, procuraram-se instrumentos que já 
                                                           
24 No documento “Anexo 1” apresenta-se uma listagem das teorias e de instrumentos de EA onde estão referidas 34 
teorias de estilos de aprendizagem e, caso tenham sido desenvolvidos, os respectivos instrumentos.  
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foram sujeitos a testes de fiabilidade e de validade, a fim de garantir coerência ao 

presente estudo. Em terceiro lugar, seleccionaram-se instrumentos largamente discutidos 

por um número considerável de investigadores e que, de alguma forma, reúnem 

consenso. Relativamente à escolha do modelo de Felder e Silverman, houve um motivo 

acrescido: todo o modelo foi concebido à volta de estudos feitos sobre alunos de 

engenharia, o que vai ao encontro das motivações que estão na base do presente 

estudo. 

 
4.3.1 Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®) 

O MBTI®, é suportado na teoria dos tipos de personalidade de Carl Jung, tendo sido 

proposto, em 1962, por Myers. Desenvolvido pelas norte-americanas Katherine Briggs e 

pela sua filha Isabel Myers, foi um dos primeiros indicadores de estilos de aprendizagem 

a serem concebidos, tendo adquirido o estatuto de pioneiro. De acordo com esta teoria, 

um indivíduo pode ser classificado de acordo com quatro escalas, sendo que cada uma 

delas é definida de forma bipolar:  

Extrovertido (E) - Introvertido (I)  

Um individuo com forte componente de extroversão (E) corresponde a um perfil de 

experimentação de actuação no mundo exterior, enquanto que, em oposição, o perfil de 

introversão (I) corresponde ao foco no mundo interior. Lawrence (1993:10) refere-se a 

dois pólos, ilustrando a forma como agem numa situação “Those who prefer extroverting 

often say «When in doubt, act». Those who prefer introverting are more likely to say 

«When in doubt, reflect on the matter more deeply”. 

Sensorial (S) - Intuitivo (N)  

Enquanto que um indivíduo que faz mais uso da sentidos (S) revela um espírito 

focado em factos e procedimentos, os intuitivos (N) são imaginativos, conceptuais e 

focam-se nos significados e nas possibilidades. A este respeito, Lawrence (1993:7) refere 

que “Sensing (S) is the term used for perception of the observable by way of the senses. 

Intuition (N) is the term used for perception of meanings, relationships and possibilities by 

way of insight”. 

Racional25 (T) – Sensorial (F)   

Os racionais (T) são lógicos e norteiam a tomada de decisão por raciocínios lógicos 

e dedutivos, quase em oposição os do tipo F, os sensoriais, que preferem organizar e 

                                                           
25 Tradução livre de Thinking (T) –l  Feeling (F)   
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estruturar a informação de forma a tomarem decisões com base em critérios afectivos e 

pessoais. Lawrence (1993:8) descreve-os como: 

“Thinking (T) is the term used for a logical decision-making process, 
aimed at an impersonal finding. Feeling (F) is a term for a process of 
appreciation, making judgements in terms of a system of subjective, 
personal values”.  

Perceber26 (P) – Julgar (J)   
Nos indivíduos do tipo P estão enquadrados aqueles que se caracterizam por serem 

organizados, por estabelecerem e cumprirem os seus objectivos; em contrapartida, os do 

tipo J são mais flexíveis, menos resistentes à mudança, conforme refere Lawrence 

(1993:12): “The J means a judging, planful way of running one’s outer life. The P means a 

perceiving, spontaneous outer life”.  

Cada uma das escalas pode ser enquadrada num determinado processo mental, 

ilustrado na tabela seguinte: (cf. Hirsh et al,1990; cf. Lawrence,1993). 

Escala Processo 

E – I Percepção 

S – N Atenção 

T – F Decisão 

J – P Atitude perante o mundo 
Tabela 6 - Escalas e processos no MBTI® 

Um tipo individual é resultante da combinação de cada uma das quatro escalas 

de preferências. Estas escalas são arranjadas da forma apresentada na tabela 

seguinte e, quando combinadas em todos os modos possíveis, dela resultam 16 tipos 

psicológicos: 

S S N N 

I ISTJ ISFJ INFJ INTJ J 

I ISTP ISFP INFP INTP P 

E ESTP ESFP ENFP ENTP P 

E ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ J 

T F F T 
Tabela 7 - Tipos psicológicos 

De acordo com a teoria formulada, Myers criou um instrumento formado por 

questões fechadas com duas alternativas, das quais os indivíduos optam por uma, 

contendo um total de 143 itens (Hickcox,1995). O MBTI® é largamente usado em muitas 

instituições de ensino e por algumas empresas à escala planetária como, por exemplo, a 

                                                           
26 Tradução livre de Perceiving (P) - Judging (J)   
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Pepsi, a FEMA e a Merk (Jones, 2005). Actualmente existem cinco variações do MBTI®, 

nas quais Isabel Myers e a sua equipa continuam a trabalhar. A aplicação do MBTI® não 

deve ser vinculativa e os resultados devem ser cuidadosamente ponderados a fim de 

evitar a etiquetagem pura e simples. Lawrence (1993, Apendix A:1) reforça esta ideia 

quando afirma:  

“The questions in the Myers-Briggs Type Indicator are not important 
in themselves, but they do indicate basic preferences that have far-
reaching effects. There is no right or wrong to these preferences. 
They simply produce different kinds of people who are interested in 
different things, are good in different fields and often find it hard to 
understand each other.” 

O MBTI® é um instrumento para determinação de EA que pode ser enquadrado na 

camada mais interna no modelo de Curry – a determinação do estilo cognitivo individual. 

De facto, a preocupação subjacente a este instrumento centra-se nos aspectos cognitivos 

individuais, conforme emana da teoria psicológica onde está assente – a teoria dos tipos 

de personalidade de Carl Jung. 

Ao longo do tempo tem sido aplicado com elevados graus de fiabilidade e de 

validade conforme demonstram os estudos efectuados por Felder & Brent (2005) e outros 

documentados por Hickcox (1995). 

4.3.2 Learning Style Inventory de Kolb 

O trabalho de investigação desenvolvido por David Kolb, actualmente professor na 

Case Western Reserve University, acerca da Experimental Learning Theory (ELT), foi 

publicado em 1984 no livro “Experiential Learning: Experience as the Source of Learning 

and Development” (Chapman, 2002). Profundamente inspirado nos trabalhos de Rogers, 

Jung e Piaget, Kolb desenvolveu um modelo de estilos de aprendizagem, bem como um 

instrumento que, em consonância com o corpus teórico desenvolvido sobre a ELT, 

permite determinar o estilo de aprendizagem individual (Sims, 1995; Chapam, 2002; Kolb, 

1995). Na ELT de Kolb, o processo de aprendizagem é visto numa perspectiva faseada e 

cíclica, comportando idealmente quatro modos de aprendizagem: experimentação activa, 

observação reflexiva, experiência concreta e conceptualização abstracta (Chapam, 

2002). Desta forma, a ELT descreve o processo de aprendizagem como uma abordagem 

holística que envolve e combina os processos afectivos, perceptuais, cognitivos e 

comportamentais (Kolb, 1995). O processo de aprendizagem pode ser representado 

como um ciclo ou espiral onde cada indivíduo passará por todos os modos de 

aprendizagem. Kolb relaciona estes quatro modos com duas dimensões do 
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conhecimento. A primeira, preensão27, representa a experiência concreta e a 

conceptualização abstracta. No processo de preensão, Kolb (1995:131) ainda faz a 

distinção entre a apreensão e a compreensão, conforme o foco é colocado em cada um 

dos modos. 

“Knowledge acquired through concrete experience – affective, 
immediate, and intuitive – is called apprehension. Knowledge gained 
through abstract conceptualization – cognitive, rational, and symbolic 
– is called comprehension”.  

A segunda dimensão que Kolb (1995) designa por transformação representa a 

experimentação activa e observação reflexiva. De modo semelhante ao adoptado para a 

primeira dimensão, Kolb (1995:131) distingue entre o carácter intencional e extensional 

do processo de aprendizagem quando o foco se coloca num dos modos. 

“Knowledge through reflective observation – perceptual, appreciative, 
and difuse – is called intencional. Knowledge through active 
experimentation – behaviorial, focused, and goal directed – is 
extensional”.  

Kolb (1995) refere-se, ainda, à existência de uma dialéctica entre os modos de 

aprendizagem de preensão (fazer – ver) e de transformação (sentir – pensar). Este autor 

sustenta que, num determinado momento, um indivíduo opta por fazer ou ver, ao mesmo 

tempo que decide se pensa ou sente (Chapam, 2002). O estilo de aprendizagem 

individual é o resultado do produto destas duas decisões. O indivíduo poderá escolher 

uma abordagem à preensão escolhendo uma experiência concreta tangível ou antes 

preferir obter informação analisando e reflectindo, ao mesmo tempo que selecciona uma 

abordagem à transformação, observando comportamentos e experiências ou partindo 

directamente para a acção.  

Decorre quase naturalmente do modelo a identificação de quatro estilos de 

aprendizagem que emergem das escolhas que um indivíduo faz. Kolb (ano) designa 

estes quatro tipos por acomodadores, convergentes, divergentes e assimiladores.  

Os acomodadores correspondem aos indivíduos que combinam os modos de 

experiência concreta com a experimentação activa. Aprendem primeiro com o contacto 

directo com a experiência e revelam boas capacidades de adaptação a novas situações. 

Aplicam rapidamente o conhecimento com o objectivo de resolver problemas concretos 

(Simpson, 1995; Chapam, 2002). A questão característica colocada por estes indivíduos 

é E se? (Felder & Brent, 2005).  

                                                           
27 Tradução livre do termo original prehension. 

89 



 

Os divergentes optam por combinar a experiência concreta com a observação 

reflexiva. Preferem observar a agir e são os mais capazes de analisar um problema sob 

diversas perspectivas (Simpson, 1995; Chapam, 2002). A questão característica colocada 

por estes indivíduos é Porquê? (Felder & Brent, 2005).  

Pertencem aos convergentes os indivíduos que optam pela conceptualização 

abstracta com a experimentação activa. Têm facilidade em definir e resolver problemas e 

tentam encontrar sempre aplicação prática para as aprendizagens (Simpson, 1995; 

Chapam, 2002). A questão característica colocada por estes indivíduos é Como? (Felder, 

2005a).  

Os assimiladores combinam os modos conceptualização abstracta e observação 

reflexiva. São capazes de perceber um vasto conjunto de informação e colocá-la de 

forma lógica e concisa (Simpson, 1995; Chapam, 2002). A questão característica 

colocada por estes indivíduos é O quê? (Felder & Brent, 2005).  

Kolb (1995:133) sistematiza o perfil correspondente a cada um dos estilos de 

aprendizagem definidos 

“The diverger is imaginative, understands people, perceives 
relationships between situations and is good at brainstorming. The 
converger, who is the opposite of the diverger, likes deductive 
reasoning and is good at decision making and problem solving. The 
assimilator develops models and theories, plans well, and is 
systematic. The accommodator, opposite of the assimilator, takes 
risks, gets things done, and is comfortable with assuming leadership”.  

O esquema seguinte ilustra os modos e os perfis de aprendizagem segundo Kolb 

(1995): 
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Figura 28-Modos e perfis de aprendizagem segundo Kolb 
 

São claramente identificadas algumas influências do modelo anteriormente 

estudado, o MBTI®, no modelo proposto por Kolb. Podem ser encontradas, por exemplo, 

algumas intersecções conceptuais entre as dimensões pensar/fazer de Kolb e o pólo 

Activo/Reflexivo do MBTI®.  

O Learning Syle Inventory® (LSI®) é um instrumento construído à volta da ELT que 

permite determinar o estilo de aprendizagem individual. É constituído por 12 frases 

incompletas com quatro respostas possíveis (Hickcox, 1995). 

Existe um conjunto alargado de estudos que mostram que os resultados obtidos 

têm graus de fiabilidade e validade aceitáveis, conforme documentam Felder (2005a) e 

Hickcox (1995).  

Tendo presente o modelo de Curry, o LSI® coloca-se na camada intermédia, na 

determinação do estilo de processamento de informação (Hickcox, 1995). 

 

4.3.3 O modelo de Felder e Silverman 

Em 1988, Linda Silverman e Richard Felder, fruto de um trabalho de investigação 

no âmbito do ensino e aprendizagem de alunos de cursos de Engenharia, desenvolvem o 

modelo Felder-Silverman para determinação de EA. Este modelo baseava-se na 

identificação de cinco dimensões bipolares de EA (sensorial-intuitiva, visual-auditiva, 

indutiva-dedutiva, activa-reflexiva e sequencial-global). Em 2002, Felder introduziu 
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algumas mudanças ao modelo: em análise está pois esta versão do modelo de Felder-

-Silverman. 

De acordo com este modelo, o EA pode ser definido pela resposta a quatro 

questões: 

1. A questão a ser colocada refere-se à forma como os alunos fazem a aquisição da 

informação, e pode ser colocada conforme Felder 6 Brent (2005:60) o fazem: 

“What type of information does the student preferentially perceive: sensory (sights, 

sounds, physical sensations) or intuitive (memories, thoughts, insights)?”  

Os indivíduos com características sensoriais aprendem com matéria factual e 

preferem resolver problemas através de métodos bem definidos. Quase em oposição, os 

intuitivos preferem descobrir possibilidades, estabelecer relações, preferem a inovação 

em detrimento da repetição e demonstram facilidade em lidar com abstracções. 

2. Outra questão que deve ser respondida diz respeito à apresentação da 

informação, e pode ser enunciada como propõem Felder & Brent (2005:60): 

“What type of sensory information is most effectively perceived: visual (pictures, 

diagrams, flow charts, demonstrations) or verbal (written and spoken explanations)?”  

Os indivíduos que pertencem ao grupo visual são os que reagem mais 

positivamente a estímulos audiovisuais. Aprenderão melhor com recurso a imagens, 

diagramas, gráficos, filmes e demonstrações. Os que pertencem ao grupo verbal reagem 

mais positivamente a explicações com recurso à palavra – seja na forma escrita, seja na 

forma oral. 

3. Um vector de análise relaciona-se com a forma de processamento da informação. 

Felder & Brent (2005:60) sugerem a seguinte formluação para a questão a ser 

respondida:  “How does the student prefer to process information: actively (through 

engagement in physical activity or discussion) or reflectively (through introspection)?”  

Os indivíduos activos têm tendência a reter e compreender melhor se, de alguma 

forma, o processo de aprendizagem envolver actividades, sejam elas práticas ou 

experimentais, seja através do diálogo e da discussão. Decorre do exposto que 

demonstram maior capacidade de trabalho em equipa. Já os indivíduos reflexivos 

preferem pensar individualmente antes de agir. A frase típica de um indivíduo activo é 

“Vamos tentar e ver se funciona… enquanto que a de um reflectivo é Vamos pensar bem 

primeiro…”  
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4. Outra dimensão que tem que ser aferida é como os alunos necessitam de 

estruturar internamente a informação. Felder & Brent (2005:60) sugerem que a questão a 

colocar seja formulada como “How does the student characteristically progress toward 

understanding: sequentially (in a logical progression of incremental steps) or globally (in 

large “big picture” jumps)?”.  

Os indivíduos sequenciais são capazes de compreender melhor se a aprendizagem 

for segmentada em fases lineares e sequenciais. Os indivíduos globais necessitam de ter 

uma visão sistémica e holística da aprendizagem. 

As influências dos dois modelos apresentados nas secções anteriores são 

evidentes e reconhecidas por Felder & Spurlin (2005:103), quando referem que: 

“Each of the stated dimensions has parallels in other learning style 
models, although the combination is unique. The active/reflective 
dimension is analogous to the same dimension on the learning style 
model of Kolb, and the active learner and reflective learner are 
respectively related to the extravert and introvert of the Myers-Briggs 
Type indicator. The sensing/intuitive dimension is taken directly from 
the MBTI and may have a counterpart in the concrete/abstract 
dimension of the Kolb model.” 

Com o objectivo de determinar o estilo de aprendizagem baseado neste modelo, 

Richard Felder e Barbara Soloman conceberam, em 1991, um instrumento, o Index of 

Learning Styles (ILS). Este instrumento é constituído por quarenta e quatro questões 

dicotómicas, tendo sido diponibilizado pelos seus autores, a partir de 1997, na World 

Wide Web em http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html. Este modelo foi 

aplicado a estudantes de engenharia envolvendo um conjunto considerável de alunos 

oriundos de cerca de 15 Universidades (cf. Felder & Spurlin, 2005). Felder & Spurlin 

(2005:110) sistematizaram vários estudos sobre a fiabilidade e validade da aplicação do 

ILS, apresentando as conclusões de dois estudos: 

“Zywno and Livesay concluded that their reliability and validity data 
justified a claim that ILS is a suitable instrument for assessing 
learning styles, although both studies recommended continuing 
research on the instrument.” 

A concepção de EA subjacente ao modelo de Felder-Silverman pode ser colocada 

na camada intermédia do modelo de Curry – estilo de processamento de informação –, 

sendo claramente identificadas correlações com a camada mais externa – preferências 

educativas.  
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4.4 Implicações da determinação dos EA no processo de ID 
Uma tendência que durante algum tempo se verificou no âmbito do 

desenvolvimento de teorias à volta dos EA foi conceber processos educativos que 

correspondessem aos perfis evidenciados pelos indivíduos, aplicando procedimentos 

prescritos nessas teorias. Aliás, a procura de normas e de procedimentos que enformem 

os indivíduos numa situação de aprendizagem levou a algum cepticismo relativamente a 

uma área mais abrangente, a pedagogia. A este respeito, já em 1916, Jonh Dewey 

afirmava: 

“Nothing has brought pedagogical theory into greater dispute than the 
belief that it is identified with handing out to teachers recipes and 
models to be followed in teaching” (cit in Coffield et al, 2004:46). 

A aplicação dos EA não pode, de forma alguma, cingir-se a um processo de 

catalogação dos alunos e, numa perspectiva reducionista, considerar que deverão 

aprender segundo o estilo evidenciado. Os indivíduos necessitam de adquirir 

competências que, de alguma forma, se enquadrem dentro de todos os perfis, conforme 

afirmam Ferder & Brent (2005:62): 

“To function effectively as engineers or members of any other 
profession, students will need skills characteristic of each type of 
learner: the powers of observation and attention to detail of the 
sensor and the imagination and abstract thinking ability of the intuitor; 
the abilities to comprehend information presented both visually and 
verbally, the systematic analysis skills of the sequential learner and 
the multidisciplinary synthesis skills of the global learner”.  

A importância da determinação dos estilos de aprendizagem pode ser vista 

segundo duas perspectivas, a do aluno e a do professor.  

Do ponto de vista do aluno, tendo presente o conceito de aprendizagem ao longo 

da vida, a consciência de que se enquadram em determinados EA pode ser motivadora 

na medida em que interiorizam não só as suas potencialidades, mas também as suas 

fraquezas. Kolb (1999, cit in Coffield et al, 2004:38) sintetiza as vantagens de o aluno 

conhecer o seu estilo de aprendizagem: “Understanding your learning style type, and the 

strengths and weaknesses inherent in that type, is a major step toward increasing your 

learning power and getting the most from your learning experiences”. 

Ao dar conhecimento ao aluno do seu EA devem ser tomadas algumas 

precauções. Qualquer instrumento para determinação dos EA não tem um carácter 

puramente positivo, tendo sempre associado graus de fiabilidade e de validade dentro de 

um determinado intervalo. Desta forma, se o aluno não se rever nos resultados obtidos 

deve ser estimulado a reflectir sobre eles. Felder & Spurlin (2005:105) chamam a 
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atenção para os erros graves que podem ser cometidos no processo de divulgação dos 

EA aos alunos: 

“They should also be assured that their preferences are not reliable 
indicators of what they are and are not capable of doing, and people 
with every possible learning style can succeed in any profession ou 
endeavour. (…) Instructor or advisors who use learning styles as a 
basis for recommending curriculum or career choices are misusing 
the concept and could be doing serious disservices to their students 
and advisees.” 

Do ponto de vista do professor, o conhecimento do EA dos seus alunos pode ser 

determinante no processo de ID. McLoughlin (1999) refere que a identificação das 

diferenças dos EA dos alunos deve, de alguma forma, ser endereçada no processo de 

ID. Felder & Brent (2005:62) reforçam esta ideia quando afirmam que: 

“Assessing the learning style profile of a class with an instrument 
such as the Myers-Briggs Type Indicator, the Kolb Learning Style 
Inventory, or the Index of Learning Styles – without being overly 
concerned about which students have which preferences – can 
provide additional support for effective instructional design. For 
example, knowing that a large majority of students in a class are 
sensing and visual learners can – and shoud – motivate the instructor 
to find concrete and visual ways to supplement the presentation of 
material that might normally be presented entirely abstractly and 
verbally.” 

Relativamente à aplicação do EA no processo de ID existem duas correntes 

distintas: uma que advoga a posição do ID endereçar exactamente os EA dos alunos e 

outra que sugere alguma diversificação na abordagem. A primeira corrente, designada 

na literatura por matching hypothesis, tem um grande número de adeptos como por 

exemplo Riding, Dunn, Gregorc, Witkin e Myers-Briggs, e defende que as estratégias de 

ensino devem corresponder exactamente ao EA evidenciado pelo aluno (cf. Coffield et al, 

2004).  

Podem ser esgrimidos vários argumentos contra esta corrente. Um deles reporta-se 

ao facto de terem sido levados a cabo estudos no sentido de validar a matching 

hypothesis. Um exemplo destes estudos foi a investigação realizada por Townsend et al 

(2002:411), que concluíram que “for each research study supporting the principle of 

matching instructional style and learning style, there is a study rejecting the matching 

hypothesis”. No entanto, o mais significativo, aponta para a impossibilidade de endereçar 

todos os EA dos alunos. Reynolds (1997:121) refere-se a esta abordagem como 

“unrealistic, given the demands for flexibility it would make on teachers and trainers”. 
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A outra corrente, designada por deliberate mismatching defende que, ao invés do 

ID ir ao encontro dos EA de cada aluno, deve ser fomentada uma abordagem 

estrategicamente diversificada. As razões apontadas para esta abordagem são de vária 

ordem. Grasha (1984:51) coloca a questão do ponto de vista motivacional quando 

questiona: “How long can people tolerate environments that match their preferred 

learning style before they become bored?”. Investigadores com Grasha, Vermunt, Felder, 

Anderson, (cf. Coffield et al, 2004 e Smith, 2005), só para citar alguns, realçam a 

importância de ir deliberada, mas controladamente, contra os EA dos alunos. A este 

respeito Felder & Brent (2005:62) referem: 

“The optimal teaching style is a balanced one that sometimes matches 
student’s preferences, so their discomfort level is not too great for them 
to learn effectively, and sometimes goes against their preferences, 
forcing them to stretch and grow in directions they might be inclined to 
avoid if given the option.”  

Esta ideia é reforçada por Smith (2005:70) quando afirma que “To challenge 

learners to learn outside their ‘learning style comfort zone’ is to assist them to become 

more adept learners in a wider range of situations”. 

No âmbito do presente estudo, interessa tecer algumas considerações acerca da 

aplicação no processo de ID de uma ou outra corrente. Do ponto de vista de 

implementação, a corrente deliberate mismatching é mais exequível do que contemplar, 

no processo de ID, todos os EA evidenciados pelos alunos. Ao mesmo tempo existem 

autores, como por exemplo, Gregorc que refere que se o processo de ID não endereçar 

directamente os EA dos alunos pode prejudicar a aprendizagem (Coffield et al., 2004). 

Por outro lado, e intuitivamente, considera-se que corrente deliberate mismatching é 

potenciadora do desenvolvimento da flexibilidade cognitiva do aluno, muito embora até à 

presente data não existirem estudos que suportem ou não esta assumpção.  

A determinação dos EA não pode ser per se condicionadora do processo de ID; 

existem muitas outras variáveis que devem ser tomadas em linha de conta. De facto, a 

aprendizagem é um processo complexo e multifacetado e não pode ser reduzido a um 

conjunto de dicotomias de estilos de aprendizagem. Além disso, outro factor pode (e 

deve) ser incluído na reflexão sobre esta temática – o contexto em que decorre a 

aprendizagem e as metas finais. Não obstante, e conforme foi referido ao longo desta 

secção, a determinação dos EA deve ser um elemento a ser ponderado na decorrer do 

processo de ID, com objectivo último de potenciar uma aprendizagem mais efectiva por 

parte dos indivíduos. 
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Parte II | Roteiro de Formação 

 



 

 



 

5  Concepção do Roteiro de Formação no PAN 
 

Na introdução a esta dissertação foi feita uma breve caracterização dos alunos do 

PAN tendo-se chegado à conclusão que uma elevada percentagem dos alunos que 

frequentam os CET são estudantes trabalhadores, constituindo também o grupo onde se 

regista uma maior taxa de absentismo à formação. A Direcção do PAN, consciente desde 

a primeira hora da heterogeneidade do público-alvo dos CET, preocupou-se em ir ao 

encontro das necessidades destes alunos, iniciando em 2002 a construção de uma 

plataforma, o Aprend.e.  

Tendo sido concebida inteiramente de raiz, esta plataforma tem um carácter 

verdadeiramente orgânico, é alvo de constantes intervenções no sentido de integrar 

respostas a necessidades identificadas pela gestão, pelos formandos e mesmo pelos 

formadores. Não obstante o Aprend.e, de uma forma perene, evoluir no sentido de se 

constituir num LMS com características específicas, tendo em linha de conta as 

necessidades particulares deste tipo de formação, ainda não comporta mecanismos que 

permitam aos formandos de forma sistematizada e consistente, acompanhar a formação 

no caso em que não estejam presentes na aula.  

Identificou-se, assim, a necessidade de criar um instrumento que se designou por 

Roteiro de Formação (RF). A fim de se clarificar e formalizar o que neste contexto se 

entende por RF, este capítulo inclui uma secção que explicita este conceito, 

enquadrando-o no problema em questão. Na posse de um referencial conceptual 

enquadrador do RF, partindo de uma análise eclética dos modelos de ID analisados no 

capítulo dedicado ao ID (cf. Capítulo 3) e tendo presentes os primeiros princípios 

educativos, propõe-se uma metodologia de concepção de RF.  

 
 

5.1 Roteiro de Formação: Conceito 

Conforme já foi referido, assumindo o RF uma importância central na presente 

investigação, impõe-se uma clarificação e especificação do que se entende por este 

conceito no contexto do PAN. Numa primeira fase, optou-se por analisar separadamente 

as palavras roteiro e formação.  

A palavra roteiro, formada por rota+eiro de origem francesa (arcaico rote, hoje 

route) deriva do latim rupta, que significava caminho rasgado, desbravado (Dicionário 

Houassis, 2002:3206). O termo rota foi usado pela primeira vez em Portugal em 1439, 
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associado aos Descobrimentos, significando a trajectória de uma embarcação. Na sua 

essência, e no contexto actual, este significado mantém-se como pode ser ilustrado nas 

definições seguintes:  

“Descrição pormenorizada de uma viagem; itinerário; livro onde se 
consignam todos os pormenores de uma viagem importante,”  

(Infopédia)28

 

“Publicação com a descrição minuciosa de pontes; acidentes 
geográficos de regiões; itinerário ou descrição minuciosa de viagens, 
indicação e localização de ruas, parques; relação de tópicos a serem 
usados em apresentação oral ou escrita,” 

(Dicionário Houassis, 2002:3207) 

 

A palavra formação, de origem latina (formatīo) significava originalmente acção de 

formar. Podem ser encontradas várias definições da palavra formação:  

“Acto ou efeito de formar ou de se formar; acto ou efeito de dar ou 
adquirir forma; instituição; criação; grupo de pessoas com objectivos 
comuns; conjunto de conhecimentos adquiridos referentes a uma área 
científica ou exigidos para exercer uma dada actividade; transmissão 
de conhecimentos, valores ou regras;   

Conjunto de valores morais e intelectuais.” 
(Infopédia)29

“Acto ou efeito de formar, construir; conjunto de conhecimentos e 
habilidades específicos de um determinado campo de actividade 
prática e intelectual.” 

(Dicionário Houassis, 2002:1781) 

 

Tendo por base o enquadramento semântico dos termos roteiro e formação e como 

linhas orientadoras as motivações da investigação, propõe-se a seguinte definição de RF: 

Descrição pormenorizada da organização de todos os eventos implicados 

num processo formativo conducentes à concretização de uma determinada meta 

de aprendizagem. 

A definição apresentada, aparentemente simples, incorpora um conjunto de 

elementos e características que importa realçar. 

 

                                                           
28 Informação retirada de http://www.infopedia.pt/default.jsp consultada em 12 de Outubro de 2005. 
29 Informação retirada de http://www.infopedia.pt/default.jsp consultada em 12 de Outubro de 2005. 
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5.1.1 Eventos de formação 

Este aspecto do RF é porventura dos mais relevantes, uma vez que o que se 

entende por evento de formação tem um carácter bastante amplo. O termo evento, 

aplicado a um contexto de formação, significa toda e qualquer acção que implique 

mudança por parte do aluno. Esta concepção pretende recuperar o conceito de mudança 

proposto por vários investigadores já referidos anteriormente, como por exemplo Gagné 

(1965) e Merril (2002)30. Os eventos formativos irão, portanto, provocar mudanças nos 

alunos, seja a nível de aquisição de competências, construção de conhecimentos, 

atitudes ou até mesmo valores. Podem ser identificadas várias classes de eventos de 

formação: 

> Interacção com o conteúdo, independentemente das formas de apresentação e 

divulgação dos mesmos. 

> Interacção com o outro, sejam os pares, o professor ou até mesmo outros 

indivíduos, mas que, de alguma forma, condicionem ou interfiram com o percurso de 

formação individual ou mesmo colectivo. 

> Interacção com as actividades e artefactos propostos pelo professor, ou mesmo 

outras, como por exemplo actividades de exploração e de investigação que poderão 

surgir em contexto individual ou fruto de um trabalho colaborativo, tendo sempre presente 

os objectivos de formação. 

> Interacção com a qualidade das aprendizagens 

Apesar da avaliação surgir, na maior parte das vezes como um processo final, 

entende-se que este conceito é por demais redutor. A avaliação, principalmente se for 

realizada de forma sistemática, disponibilizando aos formandos os resultados em forma 

de feedback de carácter construtivo, é indutora de mudança, no sentido de uma efectiva 

aquisição de conhecimentos e competências. 

A imagem seguinte ilustra as tipologias de eventos de formação num determinado 

contexto de aprendizagem, focando o papel implicado pela mudança: 

                                                           
30 Cf. Secção 3.3.5  Princípio 5 — Integração 
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Figura 29-Tipologia de eventos formativos 
Na secção seguinte irá ser discutida a forma como estes eventos de formação 

podem ter lugar, descrevendo a dinâmica do processo de aprendizagem.  

 

5.1.2 Dinâmica 

O RF deve mostrar de forma clara a sucessão dos eventos formativos: não basta 

defini-los – deve ser delineada a cadência, a ordem e a estruturação dos mesmos. Este 

aspecto assume especial importância quando a formação decorre total ou parcialmente 

em ambientes online. No caso em que a formação decorre em regime de b-learning, 

como será o caso do PAN, o RF deve contemplar uma indexação que, de alguma forma 

relacione a componente presencial (aula) com a respectiva componente online. Em 

termos conceptuais podem ser identificadas duas dimensões implicadas pelo ritmo dos 

eventos formativos. A primeira diz respeito ao espaço em que decorre a formação, seja a 

sala de aula ou o espaço virtual. O RF do PAN, assumindo o seu carácter de b-learning 

tem que ilustrar esta compartimentação do espaço. A segundo dimensão, e talvez a mais 

óbvia se for tida em linha de conta a noção de dinâmica, é uma dimensão temporal 

duractiva, que se refere a quando os eventos formativos decorrem, delimitados por 

balizas temporais.  

Sobre o aspecto que se acabou de referir interessa realçar duas considerações. A 

primeira tem a ver com a sequencialidade dos eventos de formação. Em contexto 

presencial, a lógica da sequencialidade dos eventos de formação é marcada pela 

dinâmica com que decorre, por exemplo, uma determinada aula. Apesar de ser possível 

diferenciar e promover diferentes eventos formativos, tendo em atenção o aluno enquanto 

indivíduo, a cardinalidade do relacionamento de um professor para muitos alunos, torna 
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na maior parte das situações, essa boa prática educativa pouco viável. Por outro lado, a 

linearidade do discurso oral impõe por si só uma sequencialidade algo rígida. Sendo que 

o RF deverá, de alguma forma indexar esta situação, não pode constituir um instrumento 

castrador da liberdade cognitiva do aluno. Neste sentido, o RF deve contemplar a lógica 

organizacional prevista pelo professor, que reflicta a sucessão dos eventos formativos, 

sem no entanto restringir a liberdade, apetência e preferência dos alunos. Sobre este 

assunto é importante referir, mais uma vez, os estudos levados a cabo Ruth Clark 

(2002a) acerca das arquitecturas cognitivas, já abordados anteriormente no secção 5 do 

capítulo 3 (Uma extensão aos princípios de Merril). 

 

5.1.3 Granularidade 

Na definição proposta de RF é referido que os eventos de formação deverão ser 

pormenorizadamente descritos. A questão que naturalmente se coloca prende-se com o 

grau de especificação associado aos eventos de formação. A resposta a esta questão 

depende de dois aspectos que deverão ser cuidadosamente ponderados. O primeiro 

relaciona-se com as estratégias pedagógicas e metodológicas, fruto da teoria de ensino e 

aprendizagem que subjaz à formação. Quando a formação é inspirada em teorias com 

carácter mais behaviorista, pressupondo portanto estratégias mais directivas e rígidas, 

implicará uma maior pormenorização dos eventos formativos, que obviamente se 

reflectirá na arquitectura do RF. Ao invés, uma formação que responsabilize o aluno pela 

construção do seu conhecimento, inspirada em teorias de natureza construtivista, a 

arquitectura do RF deve reflectir este aspecto, nomeadamente por maior flexibilidade, 

prevendo alguns dos eventos formativos, mas deixando espaços para que o aluno se 

possa envolver noutros.  

Uma vez estabelecidos os componentes enquadradores encerrados na definição 

proposta de RF, na secção seguinte, apresenta-se uma metodologia de concepção do 

mesmo. 

 

5.2 Implicações do enquadramento teórico para a concepção do RF do PAN 

A metodologia de concepção do RF no PAN resulta de um processo de análise 

eclética dos modelos de ID revistos anteriormente, tendo por base o enquadramento 

conceptual proposto na secção anterior. Neste sentido, procurou-se integrar a 

estruturação do modelo ADDIE, as preocupações de natureza tecnológica e 
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organizacional do modelo ACTIONS de Bates (1995) e a natureza holística da 

abordagem de Dick & Carey (2001). Simultaneamente aborda-se a concepção de RF de 

uma disciplina na perspectiva dos LO, integrando a norma da ADL o SCORM. O quadro 

axiomático de referência é, naturalmente, o conjunto dos primeiros princípios educativos 

que sugiram de uma extensão aos propostos por Merril (2002). Tendo presente este 

conjunto de pressupostos, a imagem seguinte ilustra as fases de concepção do RF no 

PAN, para uma disciplina: 

Identificar as metas 
de aprendizagem

Identificar as 
infra-estruturas

organizacionais e 
tecnológicas

Analisar o contexto 
em que decorre

a formação

Seleccionar a
estratégia 
educativa

Rever a concepção
do RF

Conceber e realizar
a avaliação sumativa

do Roteiro de
Formação

 

Figura 30-Esquema metodológico da concepção do RF 
 

Cada uma das fases ilustradas na imagem anterior será descrita ao longo das 

secções seguintes. 

 

5.2.1 Identificar as metas de aprendizagem 

A primeira fase corresponde à identificação dos objectivos e/ou competências que 

deverão ser desenvolvidas durante o processo formativo.  

A formulação dos objectivos/competências terá que ser necessariamente curta e 

clara mas simultaneamente englobante. Embora não surgindo de uma forma directa, mas 

tendo presente o princípio da activação na identificação das metas de aprendizagem de 

uma disciplina, devem ser relevadas as relações entre a disciplina em análise e outras 

que constituam o plano curricular. Estas relações podem ser de dois tipos: o primeiro diz 

respeito a relações com disciplinas que já decorreram ou que estão a decorrer. Desta 
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forma, disponibiliza-se ao aluno um instrumento que, eventualmente, lhe permitirá 

estabelecer relações cognitivas inter-conceptuais, activando conhecimentos prévios 

relevantes para a disciplina actual. O segundo tipo, refere-se a articulações com 

disciplinas que não tendo ainda tido lugar, necessitam de competências que deverão ser 

desenvolvidas na disciplina que agora tem início. Muito embora não se possa falar de 

activação, a explicitação destas relações pode permitir o desenvolvimento, no aluno, de 

mecanismos metacognitivos que lhe permitam gerir de forma mais efectiva o seu 

percurso formativo.  

Os preceitos anteriormente apresentados não vão contra a noção de um currículo 

articulado em que obviamente existem relações com todas as disciplinas que o 

constituem: é este o caso dos currículos que constituem os CET. O que se pretende é 

evidenciar as relações mais próximas e evidentes entre disciplinas que sem constituírem 

pré-requisitos formais, fornecem ao aluno uma visão integrada e integradora de todas as 

disciplinas que constituem o percurso formativo. 

O entendimento do âmbito desta fase vai mais longe do que a tradicional definição 

de metas de aprendizagem. Entende-se que deverão existir um conjunto de elementos 

que permitam ao formando identificar de forma clara o que se pretende desenvolver com 

a disciplina, bem como ilustrar o seu modo de funcionamento. Neste sentido consideram-

-se essenciais os seguintes componentes, que se passam a descrever de uma forma 

sintética: 

a) Objectivos 

Identificação, de uma forma sucinta, das metas de aprendizagem que se pretendem 

atingir com a disciplina. 

b) Fundamentação 

Nesta secção será dado ênfase ao enquadramento da disciplina no curriculum, 

evidenciando algumas relações com outras disciplinas e delineando as competências de 

base que deverão ser desenvolvidas, numa perspectiva transversal. 

c) Abordagem  

Descrição dos princípios pedagógicos e didácticos que vai ser seguida na disciplina, 

nomeadamente a nível de dinâmicas de apresentação dos conteúdos e de 

desenvolvimento de actividades. 

d) Programa 
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Esta componente corresponde a uma listagem dos núcleos temáticos da disciplina, 

incluindo uma breve descrição de cada um deles. Surge de uma interacção dinâmica com 

a fase 3 (a selecção da estratégia educativa), onde são especificados cada um desses 

componentes que, no contexto actual, são designados por módulos. 

e) Metodologia 

Explicitação dos processos, estratégias e técnicas que estão na base da 
leccionação da disciplina. 

f) Avaliação 

Descrição dos instrumentos usados para realizar a avaliação dos alunos, com a 

descriminação do peso e de outros elementos que o professor considerar importantes. 

g) Bibliografia 

Recursos bibliográficos relevantes para a disciplina. 

 

A integração dos elementos anteriores irá permitir ao aluno uma visão holística da 

disciplina e uma compreensão mais efectiva das metas de aprendizagem que lhe estão 

subjacentes. Estes componentes já estão implementados no Aprend.e e materializados 

na área Guião da Disciplina, conforme foi referido na parte inicial da dissertação.  

A processo de concepção desta fase foi inspirado na fase analisar do modelo 

ADDIE e nas fases 1 e 2 do modelo de Dick & Carey (2001), tendo sido acrescentados 

elementos que o contexto do PAN pressupõe.  

 

5.2.2 Analisar o contexto em que decorre a formação 

Esta fase da concepção do RF articula a fase analisar do modelo ADDIE, a fase 1 

do modelo de Bates (1995) e, de forma mais evidente a fase 3 do modelo de Dick & 

Carey (2001). 

A definição anteriormente apresentada de RF não referencia de forma directa a 

necessidade de equacionar aspectos relacionados com o contexto em que decorre a 

formação. Considera-se que seria redundante referir a necessidade de equacionar 

variáveis relacionadas com o contexto, uma vez que este é um aspecto basilar de todo e 

qualquer acto educativo.  
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As variáveis directamente relacionadas com o contexto em que decorre a formação 

que se consideram mais importantes analisar desenvolvem-se em três eixos: o aluno, o 

contexto de aprendizagem e o contexto de desempenho. 

Dick & Carey (op cit.) propõem que o estudo do aluno contemple três vertentes: 

características pessoais e sociais, o conhecimento prévio na área em estudo e a sua 

atitude perante a formação, vertentes que serão analisadas seguidamente. 

Aferir um perfil de cada aluno e determinar as suas apetências e características 

individuais relacionadas com a forma de cognição pode ser feito através da determinação 

do estilo de aprendizagem, usando um dos muitos instrumentos que foram concebidos 

para esse efeito. Esta questão já foi largamente debatida no capítulo 4 (Estilos de 

Aprendizagem), bem como a análise de alguns instrumentos para a sua determinação. 

Considerando-se fundamental nesta investigação conhecer o público-alvo, não só a nível 

de dados biográficos (disponíveis no Aprend.e), mas também a nível do EA, a sua 

determinação disponibiliza outro nível de caracterização dos alunos, essencial no 

processo de concepção do RF. 

O conhecimento técnico ou científico prévio na área em estudo (seja na disciplina 

como um todo ou numa parte mais específica) pode ser aferido através da realização de 

um teste diagnóstico. Considera-se neste contexto uma perspectiva mais abrangente de 

teste diagnóstico: pode ter um carácter mais formal ou pode revestir a forma de 

demonstração de uma competência. Este último aspecto adquire especial relevo no 

contexto em que decorrem os CET, principalmente nas disciplinas com um forte carácter 

instrumental. De nada servirá conceber testes diagnósticos entendidos no sentido formal 

do termo, num suporte escrito: antes devem ser concebidos testes diagnósticos 

recorrendo aos instrumentos cujas competências se pretende desenvolver. 

Seja qual for a opção estratégica de implementação dos testes diagnósticos, estes 

podem (e devem) ter outras duas importantes funções adicionais: a contextualização das 

aprendizagens e a activação de conhecimentos prévios. Estas vertentes da aplicação de 

testes diagnósticos devem estar presentes nas fases de concepção e implementação do 

RF. 

Finalmente, mas não menos importante, deve ser aferida a atitude do aluno perante 

a formação, ou seja, quais as expectativas e as metas que pretende atingir no período 

pós-formação. Considera-se relevante determinar se o aluno pretende, por exemplo, a 

requalificação profissional, necessária para o desempenho de funções no local de 

trabalho, se o CET constitui uma etapa no percurso formativo que culminará na obtenção 
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de um grau (licenciatura,…), ou ainda, se o aluno pretende integrar o mundo do trabalho 

na área da formação. Estes aspectos podem ser aferidos com a realização de um 

inquérito curto e objectivo (uma questão de resposta múltipla), idealmente passado no 

início e no fim de um CET, a fim de comparar as expectativas e a forma como evoluíram.  

 

5.2.3 Identificar as infra-estruturas organizacionais e tecnológicas 

Nesta fase, profundamente influenciada pelo modelo ACTIONS de Bates (1995), 

deve ser descrito todo o conjunto de recursos, quer no plano tecnológico quer no plano 

organizacional, contemplando, entre outras, as vertentes administrativa e logística, a fim 

de garantir a qualidade da formação. Note-se que a presente metodologia refere-se 

especificamente ao RF no PAN em que o levantamento das infra-estruturas necessárias 

ao funcionamento dos CET é alvo de uma intervenção por parte da Direcção do PAN. 

Não obstante, numa determinada disciplina, seja por uma opção estratégica ou pelo seu 

carácter específico, pode ser sentida a necessidade de um recurso adicional para que a 

formação decorra sem sobressaltos. 

 

5.2.4 Seleccionar a estratégia educativa 

Esta fase resulta de processo de integração das fases 4, 5 e 6 do modelo de Dick & 

Carey (2001). Aliás, o conceito de estratégia educativa tido neste contexto resulta de uma 

extensão ao conceito proposto por estes investigadores (op cit.). Por estratégia educativa 

entende-se todos os processos relacionados com a concepção dos conteúdos, 
especificação das actividades, construção de instrumentos de avaliação, bem 
como a organização e sequenciação desses elementos, tendo presente um 
determinado objectivo de aprendizagem ou o desenvolvimento de uma 
competência. A definição proposta entrecruza conceptualmente estratégia educativa e 

LO. Esta intersecção é por demais evidente quando é tomada em linha de conta a 

anatomia de um LO apresentada anteriormente (cf. Figura 20 - Anatomia de um LO,, 

secção 3.4.2.2). 

Tendo presente o carácter profissionalizante dos CET, foram analisadas três 

estratégias educativas orientadas aos LO de três empresas à escala mundial: a Thomson 

Corporation, a Cisco Systems, Inc. e a Autodesk, Inc.. A selecção destas empresas 

prendeu-se com factores de vária ordem. Por um lado, todas as empresas referidas têm 

como campo de acção terrenos marcadamente tecnológicos, por outro lado têm algumas 
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afinidades com o âmbito científico dos CET. Aliados a estes factores, realça-se que se 

trata também de modelos amplamente testados por milhares de utilizadores, suportados 

em teorias consistentes e com alguns dos maiores especialistas do mundo responsáveis 

pela sua concepção.  

 

5.2.4.1 Thomso Corporation – NETg Standards PLUS™ Strategy  

A NETg é uma empresa dedicada à formação do grupo Thomson Corporation 

(Verbek & Duval, 2004). Segundo Hua (2002) nesta estratégia de concepção, cada curso 

é representado por uma matriz dividida em três componentes: unidade, lições e tópicos, – 

conforme se ilustra na figura seguinte: 

 

Figura 31-Estrutura de um curso segundo a  NETg (Fonte: Hua,2002:15) 
Um curso é composto por unidades independentes que por sua vez contém lições 

também independentes entre si. Um tópico é constituído por um objectivo de 

aprendizagem, um conteúdo, actividades relacionadas com o objectivo e a respectiva 

avaliação. Na visão da NETg31 um tópico corresponde a um LO que esta empresa 

designa por NETg Learning Object (NLO) e define como “the smallest independent 

instructional experience that contains an objective, a learning activity and an assessment”. 

Os NLO podem ser combinados de várias formas e em diferentes contextos para 

assim ser possível construir novos cursos, conforme refere Bersin (2003:12) 

“Each NLO is designed to be 5-7 minutes of learning content which 
can be reused from course to course. The NLO technology itself 
enables administrators to create new courses from existing courses 
by mixing and matching NLOs.” 

 

                                                           
31 Informação retirada de http://www.netg.com/research/frameref.htm#_TocFocalpoint consultada em 1 de Outubro de 
2005. 
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A figura seguinte ilustra o processo de criação de novos cursos com NLO, num 

processo que Bersin (2003:12) designa por mix and match. 

 

Figura 32-O mix e match da NETg (Fonte: Bersin ,2003:12) 
 

Empresas como a NESTLE, a Microsoft e a Hewlett-Packard, só para citar alguns 

exemplos, são clientes da NETg32. 

 

5.2.4.2 Cisco Systems, Inc., – Reusable Learning Object (RLO) Strategy  

Conforme refere Barrit (2001:3), a Cisco Systems, Inc.:  

“recognizes a need to move from creating and delivering large 
inflexible training courses, to database-driven objects that can be 
reused, searched, and modified independent of their delivery media. 
This effort is called the Reusable Learning Object (RLO) strategy.” 

A estratégia RLO foi inicialmente definida no Outono de 1998, profundamente 

influenciada pelas teorizações à volta dos LO. Apesar de ter sofrido algumas alterações 

(vai já na versão 4.0), mantém-se fiel, no essencial, à primeira versão. Segundo Barrit 

(2001), um dos investigadores responsáveis por este projecto, um RLO é constituído por 

7±2 Reusable Information Objects (RIO) agrupados de forma a constituírem uma lição ou, 

como a Cisco designa, uma experiência de aprendizagem. A figura seguinte ilustra a 

arquitectura RLO/RIO: 

 

                                                           
32 Informação retirada de http://www.netg.com/customers/ consultado em 15 de Outubro de 2005. 
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Figura 33-A arquitectura RLO/RIO (Fonte: Barrit  et al ,2001:7) 
 

5.2.4.3 Autodesk, Inc – Learning Content Object Model 

A Autodesk Virtual Classroom Training (AVTC) usa, à semelhança das empresas 

analisadas anteriormente, uma estratégia formativa orientada aos LO. A figura seguinte 

ilustra a visão particular da Autodesk, fruto do trabalho de investigação de uma equipa 

liderada por Wayne Hodgins. 

 

Figura 34-Modelo da Autodesk (Fonte: Masie 2003:60) 
À semelhança dos modelos anteriores, especialmente da estratégia da Cisco, um 

curso encontra-se dividido em lições, correspondendo a cada uma vários LO.  

Os modelos apresentados anteriormente explicitam claramente a importância de 

questões como a reutilização e a escalabilidade. Relativamente ao caso concreto da 

Autodesk, Hodgins (cit in Masie, 2003:60) evidencia estas preocupações: 

“Given the extreme scope and size of the Autodesk “virtual 
enterprise” (20 million users, developers, dealers, partners and 
employees) and our vision of delivering personalized and 
performance improving learning, it is critical that we are able to 
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deliver all learning content in the format most appropriate for this 
diverse audience.” 

A integração destes aspectos na definição da estratégia educativa, profundamente 

inspirada nos modelos anteriormente analisados e no modelo de Dick e Carey (op cit.), 

pode ser sintetizada no esquema da figura seguinte: 

 

Divisão dos conteúdos
da disciplina em 
unidades mais

pequenas.

1
Divisão dos conteúdos

da disciplina em 
unidades mais

pequenas.

1
Seleccionar e/ou 
construir todos os 

componentes associados
aos eventos formativos

2
Seleccionar e/ou 
construir todos os 

componentes associados
aos eventos formativos

2
Organizar e sequenciar 

os componentes 
associados

aos eventos formativos

3
Organizar e sequenciar 

os componentes 
associados

aos eventos formativos

3

D i s c i p l i n a

 

Figura 35-Estratégia educativa no ID do RF 
O processo de divisão dos conteúdos da disciplina em unidades mais pequenas trás 

vantagens a vários níveis para todos os intervenientes no processo formativo. Para o 

formando, uma divisão consistente da disciplina permite que progrida de uma forma 

gradual, aferindo os seus conhecimentos numa perspectiva parcelar, mas 

simultaneamente englobante, na medida em que o posiciona estruturalmente. O 

formador, tendo acesso ao processo evolutivo, pode recolher informações acerca do 

percurso individual de aprendizagem do aluno. Por outro lado, o processo de divisão, 

tendo presente o carácter ecológico das unidades, permite reutilizá-las noutros contextos.  

Depois do processo de divisão, a atenção do formador pode ser centrada de forma 

separada na unidade e, nesta fase, são construídos os componentes que subjazem à 

ocorrência dos eventos formativos. Finalmente, tendo em atenção a estruturação 

elaborada na fase 1, há que organizar e sequenciar os componentes associados aos 

eventos formativos. Note-se que este processo não é estanque; antes é dinâmico e 

admite retroacções, conforme ilustrado na imagem anterior. 

 

5.2.5 Rever a concepção do RF 

Esta fase, inspirada na fase 8 e 9 do modelo de Dick e Carey (op cit.) e na fase 

Avaliar do modelo ADDIE, diz respeito ao processo de revisão do RF, implicado pela 

avaliação formativa do próprio processo de concepção. A avaliação formativa, levada a 
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cabo em todas as fases (exceptuando na primeira e na última), deve incluir especialistas 

na área de estudo e alunos, Podem ser usados diversos instrumentos que permitam a 

recolha de dados: entrevistas com os alunos (individuais ou em grupo), observação 

directa, feedback informal dado pelos alunos, questionários específicos para aferir um 

determinado aspecto, estatísticas de utilização, entre outros. O que se pretende avaliar é 

o RF como um todo - os materiais, o desempenho do formador na operacionalização do 

RF, a plataforma tecnológica, são apenas alguns exemplos. Os dados recolhidos poderão 

permitir ajustes para que o RF vá ao encontro das necessidades e expectativas dos 

formandos. 

 

5.2.6 Conceber e realizar a avaliação sumativa do RF 

A avaliação sumativa, entendida no contexto do modelo de Dick e Carey (op cit.) 

não é mais do que a etapa final de todo o processo: contempla os mecanismos que vão 

permitir à organização decidir se este é ou não o RF que melhor vai ao encontro das 

necessidades dos alunos. Este processo de decisão pode comportar várias vias que se 

devem entrecruzar. Uma dessas vias corresponde ao parecer de um especialista que 

deve avaliar a coerência do RF tendo em atenção os pressupostos organizacionais e 

tecnológicos, a pertinência e correcção científica dos conteúdos e a aplicabilidade da 

estratégia educativa subjacente. Outra via corresponde à recolha das impressões dos 

alunos durante e após a implementação de um RF piloto. Uma outra via pode contemplar 

um conjunto de heurísticas que permitam avaliar os aspectos menos quantificáveis do 

RF, como por exemplo as questões relacionadas com o design da interacção. 

 

Estabelecido o quadro de concepção do RF no PAN, o capítulo seguinte relata todo 

o processo metodológicos envolvido na criação de um RF piloto para a disciplina de 

algoritmos do CET de DPMM. 
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Parte III | Metotodologia 

 



 

 



 

6 Metodologia 

Nesta secção serão descritos os vários componentes que integram a metodologia 

orientadora do desenvolvimento do projecto. Inicia-se por uma descrição do tipo de 

metodologia usada, fundamentando brevemente esta opção e indicando sucintamente 

alguns instrumentos que poderão ser usados, os tipos de investigação subjacentes e, 

finalmente, far-se-á uma breve resenha das principais etapas de investigação. 

6.1 Tipo de metodologia 

De entre as diferentes taxonomias propostas na revisão da literatura efectuada para 

os tipos de metodologia num sentido lato, foram identificadas duas famílias (Blaxter, 

2001): a qualitativa e a quantitativa. Punch (cit in Blaxter, 2001) distingue dois tipos de 

investigação de uma forma muito clara: refere que a investigação quantitativa é a 

investigação em que os dados estão sob a forma de números, tomando por oposição o 

conceito de investigação qualitativa. Apesar desta definição ter um carácter 

eminentemente positivo, existem muitas áreas cinzentas entre os pólos qualitativo e 

quantitativo. A metodologia a usar neste projecto de investigação assume-se como 

fundamentalmente qualitativa, mas com alguns momentos em que prevalece uma 

metodologia quantitativa. 

O projecto a desenvolver irá fazer confluir um trabalho de engenharia informática 

fundamentando-se em preceitos pedagógicos. Em virtude desta bivalência existirão 

momentos distintos que implicarão tipos de revisão da literatura e levantamento do 

estado da arte diferentes. Com a investigação implicada pela componente técnica do 

presente projecto, pretende-se fazer a implementação da aplicação a integrar o sistema 

de informação do PAN. Por outras palavras, procura-se um saber aplicado, de carácter 

objectivo e positivista.Já no que diz respeito à componente pedagógica, as preocupações 

são dirigidas para a definição do modelo pedagógico subjacente ao projecto, bem como 

para o equacionamento e a reflexão sobre as questões que rodeiam a definição de 

objectos de aprendizagem. Esta componente sustentará teoricamente todo o projecto de 

investigação. Estas duas componentes aparecem transversalmente ao longo de todo o 

projecto. 

As duas componentes, técnica e pedagógica, não surgem de forma estanque, mas 

antes de uma forma entrosada, existindo até aspectos em que se fundem. Partindo dos 

resultados do levantamento teórico que materializam e reconfiguram os resultados da 
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componente mais técnica, a aplicação deste tipo de investigação irá permitir o 

desenvolvimento dinâmico do roteiro de formação. 

O tipo de investigação que norteará todo o desenvolvimento do projecto pode ser 

qualificado de misto, uma vez que integra componentes da investigação na acção e da 

investigação e desenvolvimento. Interessa neste momento explicitar as razões que 

fundamentam esta opção. 

Relativamente à investigação na acção, a fundamentação da escolha desta 

metodologia assenta em argumentos que se prendem com a própria definição deste tipo 

de investigação. O primeiro argumento situa-se ao nível da definição de Investigação 

acção. Segundo O'Brien (1998) a investigação acção pode ser definida sumariamente 

como "learning by doing", ou seja, o grupo de investigação identifica um problema, actua 

no sentido da sua resolução, afere em que medida o resolveu e, se não conseguiu, o 

processo é novamente iniciado. O processo de investigação envolve uma espiral 

contínua de planeamento, actuação sobre o sistema, observação sistemática, reflexão 

sobre o novo estado do sistema e, com base nesses dados, uma nova planificação, 

dando origem a uma nova espiral (McTaggart, 1989). O segundo argumento diz respeito 

ao problema típico que faz parte do âmbito da investigação acção. A investigação acção 

é usada em situações reais com o objectivo de resolver problemas reais (O'Brien, 1998). 

Aliás, um dos critérios definidos por Bond (cit in Blaxter, 2001) para distinguir este tipo de 

investigação é precisamente que a investigação deve ser focalizada num problema 

concreto enquadrado num contexto específico. O terceiro argumento enquadra esta 

investigação no domínio de conhecimento ao qual é aplicado este tipo de investigação. 

Segundo Feldman (2000), a investigação acção pode ser utilizada em três domínios das 

ciências da educação: formação de professores e desenvolvimento profissional, 

investigação nas ciências de aprendizagem e desenvolvimento curricular e 

implementação do mesmo. O último argumento assenta na existência de uma vertente 

colaborativa implícita neste tipo de investigação. Bond (cit in Blaxter, 2001) refere que 

este tipo de investigação envolve indivíduos entendidos num contexto social, indo mais 

longe ao acrescentar que todos os agentes envolvidos na investigação são participantes 

no processo de mudança. 

O paradigma de investigação e desenvolvimento, e como refere Carmo & Ferreira 

(1998), relaciona-se com o desenvolvimento de artefactos e ou produtos. O processo de 

desenvolvimento é dinâmico, existindo momentos de testes e revisões até que o artefacto 

corresponda aos objectivos fixados. 
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6.2 Contexto em que decorre a investigação 

Conforme decorre do título da presente dissertação, Metodologia e Praxis do 

Roteiro De Formação: Uma Proposta de Implementação no Programa Aveiro-Norte, o 

contexto em que decorre a presente investigação integra-se na actividade do PAN, mais 

concretamente na oferta de formação dos CET. Conforme já foi referido, os alunos dos 

CET são numa grande parte activos que procuram (re)qualificação  profissional, tendo 

por este facto fortes constrangimentos no acompanhamento da formação. Neste sentido, 

será implementado o Roteiro de Formação assente sobre a web, para uma disciplina do 

CET de DPMM das edições 2005-2006 de Espinho e de S. João da Madeira. 
 

6.3 Etapas de investigação 

Na posse de um quadro de referência para a concepção do roteiro de formação 

definido no capítulo anterior – Concepção do roteiro de formação no PAN –, nesta secção 

são descritas as etapas do processo de investigação, descrevendo os pressupostos 

metodológicos, a instrumentação usada, bem como as principais opções de fundo. Neste 

sentido, considera-se relevante explicitar a metodologia específica usada no 

desenvolvimento de cada umas das fases definidas. 

 

6.3.1 Identificar as metas de aprendizagem 

Para desenvolver esta fase, a técnica de recolha de dados é privilegiadamente a 

análise documental. Neste sentido foi exaustivamente analisado o referencial de 

formação do CET de DPMM, disponível em http://www.aveiro-

norte.ua.pt/docs/Referencial_Formacao_Desenvolvimento_Produtos_Multimedia.pdf. 

Este documento contém todos os elementos que caracterizam o plano curricular e a 

logística de funcionamento do curso em análise. Desta forma é possível ter uma visão 

global e interrelacionada de todo o curriculum do CET de DPMM. 

 

6.3.2 Analisar o contexto em que decorre a formação 

Decorrente da revisão da literatura no capítulo 4, dedicado aos Estilos de 

Aprendizagem (cf. secção 4.3 –  Instrumentos para a determinação de estilos de 

aprendizagem), foi elaborado um estudo sobre as diferentes concepções de estilos de 

aprendizagem e de instrumentos para a sua determinação. Considera-se assim o estudo 

das características individuais do aluno, uma vertente fundamental da análise do contexto 

em que decorre a formação. Esta investigação foi feita com o objectivo de determinar o 
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suporte teórico subjacente à aplicação de um instrumento que permitisse caracterizar o 

EA de um conjunto de alunos.  

6.3.2.1 Instrumento 
Dos três instrumentos analisados no capítulo 4, dedicado aos Estilos de 

Aprendizagem (cf. secção 4.3 –  Instrumentos para a determinação de estilos de 

aprendizagem), a escolha do ILS de Felder & Silverman (1998) prendeu-se com factores 

de vária ordem. O primeiro está directamente relacionado com o facto de que foi 

especificamente concebido para estudantes de engenharia dos primeiros anos. Muito 

embora não seja lícito fazer um paralelismo simplista com o presente estudo, até porque 

existem diferenças profundas nos contextos e metas finais, considera-se que dentro do 

espírito com que foram criados os CET, com uma elevada carga técnica e tecnológica, 

podem ser encontradas algumas afinidades. Não obstante, existem casos documentados 

em que o ILS foi aplicado a estudantes de outras áreas com graus de fiabilidade 

razoáveis (Felder, 2005). Outro factor considerado foi a disponibilização gratuita e na 

www33 do ILS, bem como das escalas para o interpretar. Por fim, existem alguns estudos 

que apontam no sentido de ser um instrumento razoavelmente fiável (cf. Felder & Spurlin, 

2005; Zywdno, 2003). 

O ILS é composto por 44 questões dicotómicas, admitindo uma de duas respostas, 

a ou b. A determinação do EA com a aplicação do ILS considera que as 44 questões 

estão divididas em 4 grupos, correspondendo a cada uma das dimensões do modelo de 

Felder & Silverman (1998). As questões dentro de cada grupo não são apresentadas de 

uma forma sequencial, mas alternadamente, uma de cada grupo, conforme ilustra a 

figura seguinte: 

 

Dimensão Questões 
Activo/Reflectivo 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41 

Sensorial/intuitivo 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42 

Visual/verbal 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43 

Sequencial/global 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 
 

Tabela 8 - Distribuição das questões do ILS por cada grupo 
 

                                                           
33 Disponível em http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html, consultado em 16 de Fevereiro de 2006. 
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Para cada questão deverá ser registada a resposta (a ou b) e calculado o somatório 

dentro de cada grupo. Após este processo deve ser subtraído, dentro de cada grupo, o 

número de respostas do tipo a e do tipo b. O sinal da subtracção corresponde a a ou b. 

Por exemplo, se na escala Activo/Reflectivo o resultado foi de 4 respostas do tipo a e de 

7 do tipo b, o resultado será 3b. Cada um dos 4 resultados obtidos (em cada pólo) poderá 

ser representado numa escala de resultados conforme a figura seguinte: 

 

11a 9a 7a 5a 3a 1a 1b 3b 5b 7b 9b 11b11a 9a 7a 5a 3a 1a 1b 3b 5b 7b 9b 11b

11a 9a 7a 5a 3a 1a 1b 3b 5b 7b 9b 11b11a 9a 7a 5a 3a 1a 1b 3b 5b 7b 9b 11b

11a 9a 7a 5a 3a 1a 1b 3b 5b 7b 9b 11b11a 9a 7a 5a 3a 1a 1b 3b 5b 7b 9b 11b

11a 9a 7a 5a 3a 1a 1b 3b 5b 7b 9b 11b11a 9a 7a 5a 3a 1a 1b 3b 5b 7b 9b 11b

Activo

Sensorial

Visual

Sequencial

Reflectivo

Intuitivo

Verbal

Global

 

Figura 36-Representação das escalas de cada pólo 
 

6.3.2.2 Método 
 

(i)Tradução 

O primeiro passo dado com vista à aplicação do ILS prendeu-se com a tradução da 

versão original, em inglês, para português. O processo de tradução envolveu as técnicas 

de tradução e retroversão (também referida por back translation). Numa primeira fase, um 

especialista com reconhecido mérito na área traduziu a versão original de inglês para 

português (tradução). De seguida, um outro especialista procedeu à tradução da versão 

traduzida (em português) para inglês. Finalmente, um terceiro especialista cotejou as 

traduções feitas anteriormente e efectuou as alterações que considerou relevantes. Este 

procedimento pode, de facto, aumentar a qualidade e a validade da tradução, 

principalmente numa área tão sensível a diferentes contextos culturais, como é a 

determinação de estilos de aprendizagem. 
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No Anexo 2, encontra-se a versão original do ILS. No Anexo 3, encontra-se a 

versão resultante do processo de tradução descrito anteriormente. 

(ii) Participantes 

O ILS foi aplicado aos alunos das terceira e quarta edições do CET de 

Desenvolvimento de Produtos Multimédia promovido pela Universidade de Aveiro no 

âmbito do Programa Aveiro-Norte nos anos lectivos 2004/2005 e 2005/2006. De uma 

população de 61 alunos foram excluídos 14 inquéritos por não se encontrarem 

devidamente preenchidos, resultando numa amostra total de 47 alunos (N=47). 

Os alunos foram informados do carácter facultativo do preenchimento do 

questionário, bem como da não existência de quaisquer implicações decorrentes da 

opção de não o preencherem. No entanto, os questionários não foram anónimos a fim de 

fornecer a informação aos alunos acerca do seu estilo de aprendizagem, bem como de 

permitir o cruzamento de dados para o estudo estatístico.  

(iii) Escala usada 

Já foi referido que o ILS era constituído por 44 questões dicotómicas mutuamente 

exclusivas, e codificadas em a ou b. O tratamento estatístico dos resultados usando esta 

escala é complexo, pelo que no presente estudo e inspirado nos trabalhos de Zywno 

(2003) precisamente sobre o estudo estatístico dos resultados do ILS, se optou por 

codificar as respostas de cada uma das classes (Activo, Sensorial, Visual e Sequencial), 

cada uma com 11 itens, com o valor 1 (correspondente à resposta a). 

Consequentemente, as respostas para as classes com polaridade inversa à anterior 

(Reflectivo, Intuitivo, Verbal e Global) serão codificadas com 0 e determinadas em 

complemento para 11 pontos possíveis. 

(iv) Ferramentas usadas 

O questionário foi disponibilizado online na plataforma de e-learning da 

Universidade de Aveiro, o Blackboard, conforme ilustra a figura seguinte.  
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Figura 37-O ILS no Blackboard 
 

Para o tratamento estatístico da informação foi, numa primeira fase, usado o 

Microsoft Office Excel 2003 e, posteriormente, o SPSS para Windows, versão 10.0.1. 

 
6.3.3 Identificação das infra-estruturas organizacionais e tecnológicas 

Com o objectivo de elaborar uma listagem das infra-estruturas organizacionais e 

tecnológicas para proceder à implementação do RF, podem ser usadas várias técnicas 

de recolha de dados, como por exemplo o levantamento e a entrevista informal não 

estruturada. No caso da presente investigação, a técnica usada foi entrevistas informais e 

observação directa. A observação directa decorreu nos laboratórios onde decorre a 

disciplina. Uma entrevista informal feita ao responsável técnico do PAN  permite recolher 

outros dados relevantes. 

 
6.3.4 Selecção da estratégia educativa 

Esta etapa tem implícitos todos os pocedimentos relacionados com os aspectos de 

implementação do Roteiro de Formação que vão desde a estruturação até à concepção e 

construção dos objectos de aprendizagem. Em termos metodológicos, importa realçar 

que a construção de conteúdos teve como base de trabalho um projecto premiado no 

âmbito do Programa Nónio XXI. Este projecto, designado por ENSINO DAS 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, da Universidade Católica – Centro Regional do 

Porto, teve início em 1998 sob a coordenação do Prof. Doutor António Manuel Andrade e 

está disponível em http://www.porto.ucp.pt/nonio/nonio/index.html. A autora da presente 

dissertação também fez parte da equipa de desenvolvimento.  
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Nesta etapa, a investigação usada enquadra-se claramente na investigação e 

desenvolvimento. Neste sentido, decorrente dos pressupostos teóricos subjacentes ao 

processo de ensino e aprendizagem, na implementação do RF foram seguidos os 

procedimentos descritos na secção que se segue. O enquadramento metodológico 

seguido nesta etapa de investigação termina com a referência de todo o conjunto de 

ferramentas usadas.  

6.3.4.1 Procedimentos 

Relativamente aos procedimentos seguidos na implementação propriamente dita do 

RF, inicia-se com a preparação da área da disciplina no LMS seleccionado. Esta 

preparação comporta a associação dos alunos à disciplina bem como a criação das áreas 

resultantes do processo de selecção da estratégia educativa. Como emana do capítulo 

anterior (cf. secção 5.2.4 - Seleccionar a estratégia educativa), a estratégia usada segue 

uma abordagem orientada aos objectos com a estrutura anteriormente apresentada 

(Objectivo, Conteúdo, Actividades e Avaliação).  

Desta forma, todo o corpus da disciplina de Algoritmos foi dividido em objectos de 

aprendizagem autónomos e posteriormente agrupados em módulos, de forma a garantir 

uma consistência interna do RF. Este processo de agrupamento permite também 

contextualizar os objectos de aprendizagem. Tendo presentes os conjuntos de normas e 

recomendações existentes na área dos objectos de aprendizagem revistos no capítulo 

Instructional Design (cf. secção 3.4.2.3 - Os caminhos da standardização), optou-se pela 

aplicação nas normas SCORM 2004, uma vez que são as que mais aceitação têm, quer 

pela comunidade científica, quer pelo mundo empresarial. 

 
6.3.4.2 Ferramentas usadas 

Nesta secção é feita uma breve referência ao conjunto de ferramentas usadas na 

implementação do RF. Note-se que não se pretende ilustrar todos os modos como foram 

utilizadas, suas potencialidades ou mesmo os aspectos técnicos de implementação – 

pretende-se sim, justificar as opções tomadas e mostrar os ambientes típicos de 

desenvolvimento. 

 

a) RELOAD  

RELOAD é um acrónimo de Reusable Learning Object Authoring and Delivery.  A 

equipa que desenvolveu esta suite de ferramentas é composta por personalidades 

relevantes na área dos LO, oriundos de países diferentes. A título de exemplo, podem 

124 



 

referir-se nomes como Phillip Beauvoir (Bolton Institute), Bill Olivier (Centre for 

Educational Interoperability Standards – CETIS) e Rob Koper (OUL). 

O RELOAD é um projecto cujo objectivo principal é o desenvolvimento de 

ferramentas que implementem as especificações de interoperabilidade desenvolvidas 

pela IMS, ADL e OUL. Com a implementação desta suite de ferramentas, os autores do 

projecto pretendem tornar mais fácil o processo de criação, partilha e reutilização de 

objectos de aprendizagem.  

No desenvolvimento da presente investigação, foi usada a versão Reload Editor 

2004 V.1.3.2 Beta2_c34 conforme ilustra a figura seguinte: 

 

Figura 38-Reload Editor (versão usada) 
Esta suite de ferramentas esteve sempre em constante desenvolvimento, mas 

nunca tendo passado de sucessivas versões Beta. Não obstante, verificou-se que, ao 

nível em que foi usada, revelou um comportamento bastante estável.  

Apesar desta suite de ferramentas ter outras aplicações e finalidades, a principal 

utilização do RELOAD foi ao nível da criação de objectos de aprendizagem de acordo 

com a norma SCORM 2004. Aliás, de uma intensa pesquisa na www, esta foi a única 

ferramenta de autor disponibilizada livremente que, à data (Agosto de 2005), suportava a 

referida norma. Obviamente que havia sempre a possibilidade de fazer a implementação 

dos pacotes SCORM usando um vulgar editor de XML – no entanto, tendo em atenção os 

objectivos da presente investigação, considera-se que seriam energias mal 

direccionadas. 

                                                           
34 No Anexo 4 (em CD) encontra-se a versão Reload Editor 2004 V.1.3.2 Beta2_c. 
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A figura seguinte ilustra o ambiente de desenvolvimento típico usado na criação de 

um objecto de aprendizagem: 

 

Figura 39-Reload editor (ambiente de desenvolvimento de um pacote SCORM) 
Apesar deste projecto ter terminado ainda durante o ano de 2005 por ter finalizado o 

período de financiamento, prevê-se a continuidade do desenvolvimento desta suite de 

ferramentas integradas num projecto da Joint Information Systems Committee (JISC) (cf. 

http://www.reload.ac.uk/). 

O RELOAD apresenta um grau de utilização bastante acessível, sendo no entanto 

necessário algumas noções da teoria de objectos de aprendizagem, bem como os 

conhecimentos básicos da norma SCORM 2004. Com efeito, a complexidade do trabalho 

com a ferramenta RELOAD depende do grau de integração das normas SCORM 2004 

que se pretende implementar.  

 

b) ADL Learning Management System (LMS) Conformance Test Version 1.3.3 

(Self Test) 

O ADL SCORM Conformance Test Suite35, disponibilizado pela ADL, é uma 

ferramenta usada para a verificação do cumprimento das normas SCORM, quer a nível 

da implementação dos LMS, quer dos pacotes SCORM. Conforme a ADL refere na 

documentação desta ferramenta: 

                                                           
35 No documento “Anexo 5” (em formato electrónico) encontra-se o ADL SCORM Conformance Test Suite. 
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“The SCORM 2004 Conformance Test Suite Version 1.3.3 (Self Test) 
is being made available to provide organizations with the ability to 
perform self testing on Learning Management Systems, Sharable 
Content Objects. (…) The SCORM 2004 Conformance Test Suite 
Version 1.3.3 (Self Test) (Referred to hereafter as Test Suite) will 
perform testing to help organizations determine their conformance to 
the SCORM 2004 (Referred to hereafter as the SCORM.” 

O ambiente típico de utilização é ilustrado na figura seguinte: 

 

Figura 40-Ambiente de utilização do ADL SCORM Conformance Test Suite 
No presente trabalho, os testes incidiram sobre os pacotes SCORM contendo os 

objectos de aprendizagem previamente construídos com recurso ao RELOAD. Todos os 

pacotes SCORM foram sujeitos a este teste, tendo, naturalmente, passado com sucesso. 

No documento “Anexo 6” apresenta-se o resultado da aplicação do ADL SCORM 

Conformance Test Suite a um pacote. 

Note-se que a ADL adverte para a necessidade de uma certificação oficial, 

disponibilizada por esta entidade, e chama a atenção de que os resultados produzidos 

por este teste não implicam necessariamente essa certificação (ADL, 200536):  

“The SCORM 2004 Conformance Test Suite Version 1.3.3 (Self Test) 
is being made available to provide organizations with the ability to 
perform self-testing on Learning Management Systems, Sharable 
Content Objects, Metadata XML documents and Content Packages. 
The SCORM 2004 Conformance Test Suite Version 1.3.3 will aid 
organizations in performing testing to determine their conformance to 
SCORM 2004. In no way does the use of this software imply 
certification to SCORM 2004.” 

                                                           
36 Informação retirada de http://www.adlnet.gov/downloads/198.cfm, consultada em 2 de Dezembro de 2005. 
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 Apesar disso, estes testes são consideravelmente fiáveis. 

 

c) Advanced Distributed Learning (ADL) Sharable Content Object Reference 

Model (SCORM) 2004 Sample Run-Time Environment Version 1.3.3  

Esta ferramenta37, também disponibilizada pela ADL em 

http://www.adlnet.gov/index.cfm consiste na versão reduzida de um LMS, integrando as 

ferramentas necessárias para que seja visualizado, em Run-Time Environment, o 

comportamento dos pacotes SCORM. Nas palavras da ADL (2005) 38: 

“This Sample Run-time Environment implementation provides a 
working example of the Run-Time Environment described in the ADL 
Sharable Content Object Reference Model (SCORM) 2004. This is 
not a complete functioning Learning Management System (LMS), but 
rather an example of the SCORM Run-Time Environment as it may 
be implemented within an LMS.”  

O comportamento dos pacotes SCORM produzidos com o RELOD, e após terem 

sido testados com o ADL SCORM Conformance Test Suite, foram executados neste 

ambiente. O processo de importação e o ambiente de execução é, em tudo, semelhante 

a um LMS. As duas imagens seguintes ilustram o painel geral de administração e o 

ambiente de execução de um pacote SCORM: 

 

Figura 41-ADL SCORM Conformance Test Suite 

                                                           
37 No documento ”Anexo 7” (em formato electrónico) encontra-se o Advanced Distributed Learning (ADL) Sharable Content 
Object Reference Model (SCORM) 2004 Sample Run-Time Environment Version 1.3.3. 
38 Informação disponível em http://www.adlnet.gov/scorm/history/2004/srte.cfm consultado a 2 de Dezembro de 2005. 
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Figura 42-Ambiente de execução de um LO SCORM 

d) Blackboard 

O Blackboard é um dos LMS mais estáveis e o actualmente utilizado na Universidade de 

Aveiro. A implementação do roteiro de formação neste LMS surgiu como a opção lógica, 

não só por estar disponível, como também por suportar a norma SCORM 2004, tendo a 

certificação da ADL.  

e) Outras ferramentas/tecnologias 

Foi também usado um conjunto diversificado de ferramentas que varia desde um 

editor de .html (Dreamweaver) e de tratamento de imagem (Paintshop), até à utilizada na 

construção de animações (Flash). Foi também intensivamente usada a linguagem de 

script Javascript. 

 

6.3.5 Rever a concepção do RF 

Sendo que esta fase decorre transversalmente a todo o processo de construção do 

RF, enquadra-se no paradigma de investigação-acção. 
 

6.3.6 Conceber e realizar a avaliação sumativa do RF 

O quadro estabelecido no capítulo 5, relativamente a esta fase (cf. secção 5.2.6 – 

Conceber e Realizar a Avaliação Sumativa do RF), inclui alguns pressupostos 

metodológicos, nomeadamente no que diz respeito à tipologia de dados necessários. A 

avaliação sumativa do RF é a etapa final de todo o processo, contemplando os 

mecanismos que vão permitir à organização decidir se este é ou não o RF que melhor vai 

ao encontro das necessidades dos alunos. A avaliação sumativa do RF da disciplina de 

Algoritmos envolve várias componentes distintas, mas concorrentes para o mesmo 
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objectivo. No âmbito da presente dissertação procedeu-se à avaliação do RF tendo por 

base instrumentos que diferem tanto na sua natureza como na sua operacionalização. 

Com o objectivo de proceder a uma avaliação quer do design da interface, quer do 

grau de usabilidade do RF, foi usado o conjunto de heurísticas propostas por Nielsen 

(1997) que permitem avaliar estes aspectos menos quantificáveis do RF. 

As estatísticas do número e tipos de acesso que a plataforma usada, o Blackboard, 

disponibiliza, também são dados que permitem fazer uma avaliação relativamente ao 

grau de utilização do RF. 

Finalmente, os dados resultantes de um inquérito por questionário aos alunos sobre 

diferentes aspectos do RF, podem fornecer pistas quer para a avaliação do presente 

modelo de RF, quer para futuros desenvolvimentos do mesmo. Interessa pois descrever 

este instrumento com mais precisão. 

(i) O instrumento 
A apresentação dos itens surge de forma categorizada para reforçar, nos alunos 

inquiridos, a dimensão sobre a qual, num determinado momento, interessa recolher a 

opinião. Neste sentido, o questionário encontra-se dividido em 5 secções: Relevância, 

Estruturação, Estratégias de interacção, Design da interacção e Aspectos positivos e 

negativos do RF. À excepção da última secção, em todas as outras optou-se pela 

utilização de questões cujas respostas são apresentadas seguindo uma escala de Likert. 

A última questão é aberta no sentido de obter informações acerca dos aspectos positivos 

e negativos do RF.  

A linguagem e a estrutura usada na formulação dos itens foi cuidadosamente 

pensada, tendo presentes as recomendações de Foddy (1996:214)  

“O tópico deve ser adequadamente definido de modo que todos os 
inquiridos entendam claramente do que se trata; a aplicabilidade de 
uma pergunta a cada um dos inquiridos deve ser estabelecida (estes 
não devem ser solicitados a fornecer informação de que não 
dispõem); a perspectiva que os inquiridos devem adoptar ao 
responder às perguntas deve ser especificada de modo a que todos 
forneçam o mesmo tipo de resposta.”  

 
(ii) Validade 

Foram feitos estudos de validade, designadamente validade de conteúdo, através 

de um painel de três especialistas independentes. Após os resultados desse estudo, 

alguns itens foram redefinidos e o inquérito final encontra-se no documento “Anexo 8”. 

(iii) Participantes e Procedimentos 
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O inquérito por questionário foi passado na penúltima aula da disciplina de 

Algoritmos do CET de DPMM de Espinho, em 14 de Abril de 2006, e a 13 de Abril em S. 

João da Madeira. As instruções de preenchimento foram lidas no início da sessão. O 

tempo médio de preenchimento foi de 20 minutos. Dos 38 questionários administrados 

foram utilizados apenas 27, uma vez que os restantes não reuniam, no seu conjunto, 

condições de aceitação, por estarem incompletos. 

(iv) Ferramentas usadas 
Para efectuar a estatística descritiva foi usado o SPSS para Windows, versão 

10.0.1. Para a construção dos gráficos que agrupam os resultados obtidos por questão, 

foi usado o Microsoft Excel. 
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Parte IV | Construção do Roteiro de Formação 

 



 

 



 

7 Construção de um RF para a disciplina de Algoritmos 

No capítulo anterior, foi proposta uma definição e um quadro metodológico que, a 

ser aplicado, permite a construção de um RF tendo presente um conjunto alargado de 

preceitos pedagógicos e organizacionais. Ao longo deste capítulo irá ser descrito o 

processo de concepção de um RF para a disciplina de Algoritmos no CET de DPMM, 

edição de 2005-2006 a decorrer em Espinho e em S. João da Madeira.  

Neste sentido, a primeira secção compreende uma muito breve caracterização da 

disciplina de Algoritmos com o objectivo de fazer o necessário enquadramento no CET. 

Nas secções seguintes é ilustrada, passo a passo, a aplicação da metodologia proposta, 

onde subjazem e se materializam as considerações efectuadas no âmbito da revisão da 

literatura. Finaliza este capítulo com a referência às principais ferramentas usadas na 

implementação do RF. 

Tendo como linhas orientadoras o conceito e a metodologia de concepção do RF, 

na secção que se segue é descrita a aplicação dessa metodologia a uma disciplina do 

PAN: Algoritmos do curso de DPMM. Passo a passo é explicitada a forma de 

operacionalizar um RF, aplicando o conjunto de teorizações feitas ao longo do capítulo 

anterior e contextualizadas no quadro conceptual e na metodologia proposta. O RF foi 

implementado no Blackboard, o LMS da Universidade de Aveiro, por razões que se 

prendem com a tecnologia e uma vez que, conforme já foi referido, o Aprend.e ainda não 

suporta os mecanismos necessários à implementação da norma SCORM.  

A última secção do presente capítulo consiste na análise de resultados, procurando 

aferir os aspectos que no terreno de aplicação se tenham revelado positivos, bem como 

aqueles que necessitem de alguma reformulação. Neste contexto, propõe-se uma análise 

a dois níveis: quantitativa e qualitativa. A primeira, a análise quantitativa, baseada em 

dados de natureza factual provenientes de duas fontes distintas: os resultados da 

avaliação na disciplina de Algoritmos e as formas de interacção com o RF, materializadas 

nas estatísticas de acesso às diferentes áreas que o compõem. O segundo tipo de 

análise, a qualitativa, releva de um inquérito por questionário onde se pretende 

determinar as impressões dos formandos sobre o impacto do RF, os aspectos mais 

conseguidos e, obviamente os que necessitam de ser melhorados. 

7.1 Caracterização da disciplina de Algoritmos 

A disciplina de Algoritmos tem a duração de 60 horas e pertence à componente de 

formação técnica do Curso de Desenvolvimento de Produtos Multimédia. Sendo 
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premente a necessidade de conhecer e dominar qualquer ferramenta de autoria com o 

objectivo de aumentar a produtividade, adaptá-la à resposta que em determinado 

momento é solicitada, passa pelo desenvolvimento de um raciocínio lógico que serve de 

base à programação. É espectável que essa programação não seja idêntica à actual, o 

processo é evolutivo, mas as bases, o método mental que é usado, encontra a sua raiz 

na lógica algorítmica.  

Com o objectivo de fornecer uma referência enquadradora da disciplina de 

algoritmos, de seguida são descritos os componentes que se consideram essenciais para 

a caracterização da mesma. 

 

(i) Objectivos 

No final da unidade de formação, o formando é capaz de construir e verificar o 

algoritmo necessário ao modelo de programação idealizado que permite realizar a 

solução de trabalho. 

  

(ii) Programa 

» Noção de algoritmo.  

» Metodologias de abordagem a problemas e representação de algoritmos.  

» Tipos de dados.  

» Expressões. Variáveis. Constantes.  

» Estruturas de controlo: sequencias, decisão e repetitivas. 

» Vectores.  

» Subalgorítmos. 

» Ficheiros. 

 

(iii) Competências gerais a desenvolver 

» Resolver problemas, encontrando soluções criativas e adequadas. 

» Recorrer a diferentes suportes de informação, para resolver dificuldades 

concretas. 

» Ser capaz de trabalhar em equipa. 

» Aceitar opiniões diferentes e integrar as suas propostas para a melhoria do seu 

trabalho. 

» 

Criar algoritmos estruturados e documentados. 

Usar diferentes metodologias de análise algorítmica. 

» 
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(iv) Articulações com outras disciplinas do CET 

temáticas, Ferramentas de Autor 

Multim

.2 Identificar as metas de aprendizagem 

ra a disciplina de Algoritmos decorre 

da s

Linguagens de Programação, Aplicações Ma

édia e Projecto. 

 

7

A identificação das metas de aprendizagem pa

ecção anterior, onde foi feita a caracterização da disciplina. Tendo presente o 

carácter mais alargado feito aquando da descrição conceptual desta fase (na secção 

anterior), a aplicação destes pressupostos materializa-se com o Guião da disciplina que 

pode ser consultado em http://www.aveiro-norte.ua.pt, conforme ilustra a figura seguinte: 

 

Figura 43-Guião da disciplina de Algoritmos 
O guião completo d nexo 9”. 

.3 Analisar o contexto em que decorre a formação 

exto em que decorre a 

forma

seguinte. Estes resultados vão assumir uma importância determinante para o ID do RF. 

a disciplina encontra-se no documento “A
 
 
7

Das variáveis directamente relacionadas com o cont

ção que foram referidas no quadro metodológico, uma das que mais interessa 

estudar é a que se refere ao aluno, nomeadamente ao estilo de aprendizagem. Neste 

sentido, e conforme foi referido no capítulo Metodologia foi feito um levantamento dos 

estilos de aprendizagem dos alunos cujos resultados são apresentados na secção 
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7.3.1 Apresentação e discussão dos resultados da aplicação do ILS 
 

A tabela seguinte mostra os estilos de aprendizagem evidenciados pelos alunos, 

resulta amente 

as ind

gem de 40% de alunos dentro do perfil 

activo

ntes da análise dos questionários. A aferição dos resultados segue rigoros

icações de Felder & Silverman (1998), usando a transformação de escalas referida 

acima39. No documento “Anexo 11” encontra-se uma listagem produzida pelo SPSS 

contendo a tabela de respostas a cada questão. 

Conforme já foi referido, as escalas dentro de uma classe são mutuamente 

exclusivas, ou seja, por exemplo, uma percenta

 implica uma percentagem de 60% no perfil reflectivo. Os resultados obtidos foram: 

 
Activo   Reflectivo

72%   28%

Sensorial   Intuitivo 

70%   30%

Visual   Verbal

89%   11%

Sequencial   Global

62%   38%

 

- Distribuição dos estilos 

Felder & Spurlin (200 eito um estudo dos perfis 

lativamente à força de um determinado estilo. Neste sentido, dentro dos 11 pontos 

possí

                                                          

Tabela 9 
 

5) propõem ainda que deve ser f

re

veis numa determinada classe, o autor sugere que o estudo deva considerar quanto 

é que um aluno se enquadra nesse estilo. Definem-se então dois grupos que permitem 

medir a força de um estilo. O grupo mais abrangente é o suave, que compreende os 

alunos que mostraram preferências que variam entre 4 e 7 (inclusive). As outras duas 

escalas correspondem às preferências fortes e moderadas que podem ser num sentido 

ou noutro da escala bipolar, podendo ser < 4 e > 7. Para a determinação destes valores 

considera-se apenas uma das respostas dadas em cada classe, dado o carácter bipolar. 

Os resultados obtidos para a amostra estão sintetizados na tabela seguinte: 

 
39 No documento “Anexo 10” (em formato electrónico) encontra-se o ficheiro do SPSS com os dados relativos ao 
questionário. 
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Pólos Preferência Percentagem 
Activo forte 30 
Suave 53 Activo – Reflectivo 
Reflectivo forte 13 
Sensorial forte 38 
Suave 53 Sensorial – Intuitivo 
Intuitivo forte 13 
Visual forte 66 
Suave 32 Visual – Verbal 
Verbal forte 2 
Sequencial forte 34 
Suave 56 Se l 

1
quencial – Globa

Global forte 0 
 

rça a de cada estilo 
 

Felder & Spurlin (2 especial importância, e 

aconselham a incidência do estudo sobre os EA com uma forte componente, quando 

afirm

rences in behaviour and attitudes, the researcher would do well 
xamine only students with moderate or strong preferences. The 

 

Cruza iores, podem-se fazer 

as seguintes leituras: 

das por este perfil.  

e forma forte ou moderada.  

- Apesar de 62% dos alunos corresponderem a um perfil sequencial, a maior parte 

(53%) revela preferências suaves nesta escala. 

Tabela 10 - Fo  relativ

005:106) consideram esta divisão de 

am que: 

“An implication is that when carrying out research on learning style 
diffe
to e
students with mild preferences would be expected to shift between 
categories readily rather than consistently exhibiting behaviour 
associated with a single category, thereby masking style differences 
that might appear in students with stronger differences.” 

ndo-se os dados representados nas duas figuras anter

- Apesar de 72% os alunos evidenciarem um perfil activo, 30% têm preferências 

fortes ou modera

- Dos 70% dos alunos com um perfil sensorial, apenas 38% o evidenciam de uma 

forma forte ou moderada. 

- Dos 89% dos alunos que a aplicação do ILS mostrou como correspondendo a um 

perfil visual, 66% são-no d
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.1.1 Fiabilidade dos resultados 7.3.1

méto asicamente em fazer a aplicação do 

mesmo teste (neste caso o ILS) duas vezes com alguma separação no tempo e verificar 

se as respostas são semelhantes. Todo o procedimento anterior foi replicado no 

visualizado no documento “Anexo 12”, que 

conté

 ideal for this purpose.” 

Pel ILS foi 

aplicado te um 

mês, volt

Aos rimeiro 

teste,

s estilos de aprendizagem proposto por Felder e Silverman 

(1998), levou-se a cabo o primeiro estudo de fiabilidade dos resultados obtido, por 

recur

Com o objectivo de medir o grau de fiabilidade dos dados recolhidos foi usado o 

do de test-retest. O método test-retest consiste b

tratamento deste inquérito conforme pode ser 

m uma listagem produzida pelo SPSS40 com a tabela de respostas a cada questão.  

Felder & Spurlin (2005:107) referem que o intervalo de tempo que decorre entre os 

dois testes é crítico: 

“When determining test-retest reliability, the interval between test 
administrations should be large enough so that subjects cannot 
remember their responses from one administration to the next, but not 
so large that the quantity being assessed might change to a significant 
extent in natural course events. The 4-week interval used by Seery et al 
[33][41] is the

o exposto, e com o objectivo de levar a cabo a análise test-retest, o 

aos alunos participantes uma primeira vez e, passado aproximadamen

ou a ser aplicado. 

 dados recolhidos neste teste foi dado o mesmo tratamento que ao p

 sendo que o tamanho da amostra (N=47) e o número de inquéritos totalmente 

preenchido (47) se manteve relativamente ao primeiro. Após a nova determinação da 

distribuição dos alunos pelo

so ao coeficiente de correlação momentânea do produto Pearson. O cálculo do 

coeficiente de Pearson foi feito escala a escala (Activo – Reflectivo, Sensorial – Intuitivo, 

Visual – Verbal, Sequencial – Global) no SPSS, determinando a correlação entre as 

respostas dadas no primeiro inquérito com as dadas no segundo inquérito. No anexo 13 

estão listados os relatórios produzidos pelo SPSS para cada uma das escalas 

individualmente. A tabela seguinte sintetiza os resultados obtidos (N=47): 

Activo – Reflectivo Sensorial – Intuitivo Visual – Verbal Sequencial – Global 

0,738* 0,862* 0,599* 0,515* 

                                                           
40 No documento ”Anexo 10” (em formato electrónico) encontra-se o ficheiro do SPSS com os dados relativos ao 
questionário. 
41 Seery, N. Gaughran, W. F, &  T. Waldmann, T. (2003). Multi-modal learning in engeneering education, Proc. 2003 
Annual ASEE Conf., ASEE (nota nossa). 
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*Correlação significativa com a um nível de significância p< 0.01. 
Tabela 11 - Coeficiente de correlação momentânea do produto de  Pearson 
 

para o ILS 

Os resultados obtidos mostram que existe uma correlação, que varia de forte a 

moderada  as resposta s nos dois inquéritos. Os dados obtidos vão ao 

encon 05). 

utra análise que foi efectuada consistiu por a determinação do teste t de Student 

empa

, entre s dada

tro dos obtidos em diversos estudos (cf. Felder & Spurlin, 20

O

relhado, adoptando-se um nível de significância de p<0,05. Os resultados obtidos 

pela aplicação deste teste no SPSS encontram-se no documento “Anexo 14” e são 

sintetizados na tabela seguinte: 

Paired Samples Test

-,72 3,27 ,48 -1,68 ,24 -1,517 46 ,136
-,17 2,43 ,35 -,88 ,54 -,481 46 ,633
-,26 3,58 ,52 -1,31 ,80 -,489 46 ,627

ACTREF1 - ACTREF2Pair 1
SENINT1 - SENINT_2Pair 2
VISVERB1 - VISVERB2Pair 3

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Pair 4 SEQGLOB1 - SEQGLOB2 ,77 3,86 ,56 -,37 1,90 1,361 46 ,180

 

Tabela 12 - Teste T de Student emparelhado 
 

Considerando que em todos os casos o nível de significância é superior a 0,05, 

conclui-se que, segundo este teste, não há diferença significativa entre as respostas 

dadas nos dois inquéritos. Outros testes poderiam ter sido levados a cabo; no entanto, 

consideram-se suficiente  a fiabilidade dos dados 

recolhidos. 

 podem ser considerados dois tipos de critérios diferentes, dependendo da 

rem Felder & Spurlin (2005:107): 

oeficiente α de 

Cronbach ficiente 

s os testes realizados de forma a garantir

7.3.1.1.2 Consistência interna 
 

Com o objectivo de medir o grau da consistência interna do instrumento usado, o 

ILS, foi determinado o coeficiente α (alpha) de Cronbach. Relativamente à categorização 

deste valor,

natureza do próprio teste, conforme refe

“- The quantity being measured is univariate, as in an achievement 
test of knowledge of a subject area or mastery of a particular skill; 
- The quantity being measured reflects a preference or an attitude.” 
 

O ILS enquadra-se claramente no segundo grupo. Usualmente considera-se que 

um instrumento apresenta índices razoáveis de consistência interna se o c

for superior a 0,75. No entanto, e como Tuckman (1999) sugere, um coe
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α de Cron  escala de 

atitud

bach maior do que 0,5 é aceitável quando se pretende avaliar uma

es, c presente investigação, seguem-se as recomendações 

de Tuckman (1999). Feitas estas considerações basilares, procedeu-se à determinação 

do coeficiente α de Cronbach para cada uma das dimensões do ILS. O documento 

“Anexo 15” contém o output produzido pelo SPSS, resumido na tabela seguinte: 

 

Activo – Reflectivo Sensorial – Intuitivo Visual – Verbal Sequencial – Global 

omo é o caso do ILS. Na 

0,638 0,554 0,570 0,479 

Tabela 13 - Valores do coeficiente α de Cronbach 
 

escalas (Activo o, 

Sensorial – Intuitivo e Visual – Verbal) os valores de α estão dentro dos limites 

considerad  quarta esca uencial – Global), o valor é mais baixo do que o 

desejável, muito embo  que o ILS apresenta 

ma c

turas organizacionais e tecnológicas 

condi  o das Infra-

Estruturas Organizacionais e Tecnológicas, foi efectuado um levantamento dos requisitos 

necessário

SCORM (neste momento o Aprend.e ainda 

não dá suporte a essas normas, como já foi referido anteriormente). Apesar desta fase 

anteceder conceptualmente a fase 

Verifica-se pelos valores calculados que para as três  – Reflectiv

os. Na la (Seq

ra aproximado do limiar. Conclui-se, portanto,

u onsistência interna aceitável. 

Note-se que não é objectivo desta secção efectuar um estudo exaustivo da 

consistência interna do ILS: essa investigação foi levada a cabo por Livesay, Spurlin, Van 

Zwanenberg e Zywno (cf. Felder & Spurlin, 2005), com resultados mais do que razoáveis.  

7.4 Identificar as infra-estru

Conforme já foi referido, o levantamento das infra-estruturas necessárias ao 

funcionamento dos CET é alvo de uma intervenção por parte da Direcção que toma a seu 

cargo todos os procedimentos necessários para que a formação decorra com todas as 

ções necessárias. Conforme foi referido na secção 6.3.3 – Identificaçã

s através de entrevistas informais. 

Além da utilização da plataforma Aprend.e do Programa Aveiro-Norte, o RF da 

disciplina de Algoritmos foi implementado no Blackboard, o LMS da Universidade de 

Aveiro. Esta opção prende-se com a estratégia educativa orientada aos LO, que 

necessita de um LMS que suporte as normas 

Seleccionar a estratégia educativa, está patente o 

carácter de retroacção da metodologia apresentada. De facto este processo não é de 
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forma alguma linear: durante a definição da estratégia educativa houve necessidade de 

reformular o levantamento das infra-estruturas tecnológicas. 

7.5 Seleccionar a estratégia educativa 

Considerando que todos os modelos apresentados na definição da metodologia de 

concepção do RF, e tendo presente o conceito de estratégia educativa usado na presente 

investigação, interessa pois ressaltar os aspectos que, por um lado, estando presentes 

em todos os modelos são unificadores e por outros, que pela sua pertinência e 

especificidade podem ser considerados como uma mais valia para a concepção do RF do 

PAN. Deste processo de análise eclética resultou a seguinte abordagem que se propõe 

como estratégia educativa a ser aplicada no RF de uma disciplina, em termos de divisão 

conceptual: 

Disciplina
Objectivos
Fundamentação
Abordagem 
Metodologia
Programa

Avaliação
Bibliografia

Objectivos
Teste diagnóstico

Actividades

Módulo

Actividades

Enquadramento
Objectivos
Teste diagnóstico

Actividades
Avaliação
Componente presencial

Unidade

Objectivo
Desenvolvimento
Actividades
Avaliação

 

Figura 44-Estrutura de uma disciplina 
Considera-se que uma disciplina, além dos atributos que lhe estão subjacentes e 

identificados anteriormente e já descritos na aplicação da fase 1, é composta por um 

conjunto de módulos que por sua vez, além de componentes específicos são também 

formados por um conjunto  ao mais baixo nível de 

granularidade.  

 de unidades que correspondem
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Nas secções seguintes são analisados os componentes situados ao nível do 

módulo, ilustrados no esquema anterior. 

Módulo 

Tendo como pressuposto que a divisão dos conteúdos de uma disciplina em 

módulos que possam ser apreendidos e avaliados, é facilitadora de uma aprendizagem 

centr

 módulos. Além deste facto, a divisão de uma 

discip módulos surge muitas vezes quase naturalmente, tendo em atenção as 

temá

rminação da duração dos mesmos, poderá de alguma forma 

ser m

ada no aluno e potenciadora do sucesso escolar e profissional, surge naturalmente a 

necessidade da divisão da disciplina em

lina em 

ticas desenvolvidas.  

No PAN, a existência de um referencial de formação, disponível no Aprend.e para 

todos os CET, elaborado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional em parceria 

(total ou parcial) com a Universidade de Aveiro, fornece por si só uma base de trabalho 

no sentido da divisão da disciplina por módulos. Não obstante, a divisão da disciplina em 

módulos, bem como a dete

odificada tendo em atenção o perfil do aluno conforme foi já referido na fase 

Analisar o contexto em que decorre a formação.  

A imagem seguinte ilustra a estrutura dos módulos da disciplina de Algorítmos RF: 

 

Figura 45-Estrutura modular 
 

Relativamente ao layout, considerou-se importante associar a cada módulo uma 

identificação cromática, consistente em todos os seus componentes. A razão desta opção 
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prende-se com o estilo de aprendizagem predominantemente visual dos alunos: 

icações (escritas) do nome do módulo, o aluno 

ões entre o módulo e a cor que o identifica. Pretende-se qu

decorra naturalmente, dado o perfil visual evidenciado pelos alunos, nã

ga cognitiva. 

módulo assume-se como uma estrutura una mas formado por vários 

cada um com funções específicas que se passam a analisar, tend

teorizações referidas até este ponto. 

a) Enquadramento  

Este componente corresponde a uma localização conceptual das temáticas a sere

o longo do módulo. Está subjacente a aplicação do princípio da act

desta 

forma, além das ind pode estabelecer 

associaç e este processo 

o havendo o risco 

de sobrecar

Um elementos, 

o por base todo o 

conjunto de 

m 

abordadas a ivação, se 

bem que a um nível diferente do analisado na primeira fase Identificar as metas de 

aprendizagem. A ênfase aqui é colocada ao nível do enquadramento dentro da disciplina, 

podendo porventura remeter para outros módulos de outras disciplinas. Considera-se que 

o enquadramento deve ser necessariamente curto e claro, mas fazendo alusão a duas 

dimensões: a dimensão sequencial, integrando-o no corpus temático da disciplina com a 

especificação de outros módulos que lhe estão subjacentes numa linha de tempo e a 

dimensão conceptual, referindo interrelacionamentos com outros conceitos previamente 

abordados nesta ou noutra disciplina. A imagem seguinte refere-se ao enquadramento de 

um módulo, materializando as considerações anteriores. 

 

Figura 46-Enquadramento de um módulo 
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b) Objectivos  

A definição do objectivo que se pretende atingir com o módulo deve ter presente o 

Extensão 

Sendo 

ição dos 

ação, 

 

 

ossível, 

 dos 

CET são terreno privilegiado para pôr em prática esta concepção: umas porque se trata 

da aquisição de competências no manuseamento de determinada ferramenta, outras 

porque pressupõe a construção de artefactos (cujo tipo depende obviamente da área em 

questão).  

primeiro princípio educativo, o problema. Conforme foi referido no capítulo – 

aos princípios de Merril, a definição de objectivos pode seguir várias taxonomias. 

que a formação do PAN se assume como baseada na capacidade de resolução de 

problemas e no desenvolvimento de competências instrumentais ou não, a defin

objectivos de um módulo poderá ter características tão diversas como uma simul

uma competência a desenvolver ou os conhecimentos que o formando é suposto adquirir.

Seja qual for a estratégia de definição dos objectivos, o formando deverá ter uma ideia

muito clara do que se espera dele.  

O processo de formulação de objectivos deve ter ainda presente um efeito colateral: 

a motivação. Tendo presente o carácter profissionalizante dos CET, sempre que p

os objectivos devem, sempre que possível, endereçar situações práticas que poderão 

ocorrer em contexto laboral. A maior parte das disciplinas da componente técnica

A imagem seguinte ilustra a formulação dos objectivos para um módulo - no caso, o 

Módulo 3 - Estruturas de controlo: 

 

Figura 47-Exemplo de um objectivo de um módulo 
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c) Teste diagnóstico  

O teste diagnóstico tem como primeira função aferir os conhecimentos dos 

o 

bito 

 

e 

 

s, por 

ncreto 

da sua evolução. Est uras de controlo (cf. 

http://elearning.ua.pt

formandos na área do módulo. As considerações feitas numa secção anterior Analisar o 

contexto em que decorre a formação acerca da determinação do grau de conheciment

prévio na área em estudo, aplicam-se genericamente a esta secção: neste caso, o âm

é restrito ao domínio de um módulo.  

O teste diagnóstico pode assumir várias modalidades dependendo do contexto 

específico em que decorre a disciplina. Na presente investigação, considera-se pertinente 

o estudo de três estratégias diferentes de aplicação do teste diagnóstico. Na primeira

estratégia considera-se que o teste diagnóstico pode ser articulado com a componente d

avaliação do módulo assumindo a dicotomia pré-teste/pós-teste. No início e no fim do

módulo, o formando é sujeito exactamente ao mesmo teste, podendo ver a sua evolução. 

Se esta estratégia perde algum poder de activação dos conhecimentos anteriore

outro lado é motivacionalmente rica, uma vez que o formando tem um feedback co

a estratégia foi aplicada no Módulo 3 – Estrut

 ). 

corresponde à análise do desempenho de determinadas 

tarefa

de um conjunto de perguntas sobre os temas do 

módulo que permitam ao professor, promover a activação conhecimentos anteriores, 

fornecendo 

A segunda estratégia 

s. Esta estratégia pode não ser exequível em todas as disciplinas; no entanto, 

naquelas que têm subjacente um carácter mais técnico e instrumental poderá ser a 

melhor quer para a aferição, quer para a activação de conhecimentos prévios 

relacionados com o módulo em questão. A terceira estratégia, porventura a mais 

corrente, corresponde à concepção 

um quadro contextual ao módulo, e simultaneamente aferir os conhecimentos 

dentro da temática abordada. Um teste diagnóstico que se destaca por ter sido concebido 

tendo como base o princípio da activação é o proposto para o Módulo 4 – Estruturas de 

Dados em Memória Principal (cf. http://elearning.ua.pt ). Neste teste são claramente 

invocados conhecimentos previamente adquiridos na disciplina de Aplicações 

Matemáticas, ao nível do conceito e manipulação de matrizes e que são essenciais para 

o módulo. A figura seguinte ilustra uma questão que integra este teste:  
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Figura 48-Teste diagnóstico 
Note-se que esta questão não está directamente relacionada com os objectivos do 

módulo; não obstante, in

Obviam  das três estratégias 

anteriormente descritas: ocesso dinâmico 

e contínuo. 

d) Unidade  

Na proposta conter várias 

unidades. At eúdo, 

actividade e avaliação) O. De 

 do RF como um 

componente que pode m. É a este nível 

que se enquadram os 

um LO aplicam-se neste contexto. Assim, uma unidade refere-se apenas a um objectivo 

de ap

 de actividades 

e mecanismos que permitam a avaliação do grau de consecução do objectivo.  

ite de ferramentas referida mais à frente na secção Ferramenta usadas. 

Sendo que a arquitectura propostas para o RF é de carácter predominantemente 

dexa conhecimentos prévios que são essenciais. 

ente que podem ser usados referenciais mistos

 a procura da melhor solução será sempre um pr

 esquemática do RF está explicito que um módulo pode 

endendo aos diferentes componentes de uma unidade (objectivo, cont

é inevitável fazer um paralelismo com a anatomia de um L

facto, a unidade corresponde ao mais baixo nível de granularidade

 ser reutilizado noutros contextos de aprendizage

LO no RF – todas as considerações feitas acerca da anatomia de 

rendizagem, que naturalmente deve concorrer para o mesmo objectivo do módulo, 

contempla o desenvolvimento dos conteúdos, o desempenho ou execução

As unidades de aprendizagem (LO) foram criadas segundo a norma SCORM 2004, 

usando a su
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exploratório, não foram usados os mecanismos e sequenciação e navegação 

disponibilizados pelo SCORM 2004. 

Por imposição da norma usada e pelo LMS usado para implementar o RF (o 

Blackboard), o esquema de navegação é comum para todos os LO e pode ser 

esquematizado na imagem seguinte: 

Estruturação 
dos 

componentes 
do Objecto de 
Aprendizagem

Navegação 
dentro de um 

componentes do 
Objecto de 

aprendizagem

Navegação dentro 
dos componentes do 

Objecto de 
aprendizagem 

disponibilizada pelo 
LMS quando executa 

objectos SCORM

 

Figura 49-Esquema de navegação dentro de um LO 
Realça-se que esta organização reflecte a anatomia de um LO: objectivo, conteúdo, 

actividades e avaliação. Importa pois, analisar cada um destes elementos. 

 

d.1 - Objectivo 

Este componente da Unidade corresponde à definição de um e apenas um objectivo 

ou competência por unidade. Esta norma é imposta pela concepção de LO e necessária 

com vista a uma reutilização futura. A definição dos objectivos teve como vector 

orientador os primeiros princípios educativos de Merril (2002) e a extensão a estes, 

proposta na secção 3.5 – Uma extensão aos princípios de Merril. Neste sentido, foram 

utilizadas duas estratégias com o mesmo fim: dar a conhecer ao aluno a 

competência/objectivo desenvolvido/a ao longo da unidade. A estratégia mais frequente, 

dada a natureza eminentemente teórica da disciplina de Algoritmos, foi a formulação de 

objectivos de forma curta e clara, como é ilustrado na figura seguinte:  
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Figura 50-Objectivo de um módulo (exemplo 1) 
 

o 

e 4.2 – 

ncipal 

(cf.

Outra estratégia consistiu no recurso a pequenas simulações que ilustram o que 

aluno será capaz de fazer no final da unidade. Esta estratégia foi usada na Unidad

Leitura e escrita de vectores do Módulo 4 – Estruturas de Dados em Memória Pri

 http://elearning.ua.pt) conforme ilustra a figura seguinte: 

 

Figura 51-Objectivo de um módulo (exemplo 2) 
 

150 



 

 ver o que se 

espera dele 

 

nto dos conteúdos e/ou 

demonstração das com ducativo que está 

subjacente  de simulações 

momento, estão 

a ser tratados. 

O uso reco EA evidenciados pelos 

alunos serem  

marcadamente visual, Felder & Henriques (1995:23) referem que “Visual learners prefer 

that information be presented visually—in pictures, diagra e lines, films, 

and demonstrations—rather than in spoken or written words”. 

 visuais materializados na utilização de elementos 

multimédia, teve sempre presente o conjunto de recomendações propostas por Ruth 

Clark (2002a) já abordadas na secção 3.5 - Uma extensão aos princípios de Merril. 

erfil activo, como é  maioritariamente o caso, preferem 

envol

ide them with opportunities to think about the information being 
ented. The more opportunities students have to both participate 

 pode ser situada ao nível 

cogni

sobre o que vê. Em consequência, os mecanismos necessários à metacognição são 

aligeirados, concentrando-se o processo ao nível da cognição. 

Neste caso, através da simulação, é dada oportunidade ao aluno de 

no final da unidade. 

d.2 - Desenvolvimento 

Esta componente da unidade corresponde ao desenvolvime

petências a desenvolver. O primeiro princípio e

é o da demonstração, materializado no uso recorrente

interactivas que ilustram determinados aspectos que, num determinado 

rrente de simulações entrecruza o facto dos 

marcadamente activos e visuais. Relativamente aos alunos com um perfil

ms, flow charts, tim

A utilização de estímulos

Os alunos com um p

ver-se no processo de aprendizagem com algum tipo de acção. A este respeito 

Felder & Henriques (1995:24) referem que: 

“Active learners learn well in situations that enable them to do 
something physical and reflective learners learn well in situations that 
prov
pres
and reflect in class, the better they will learn new material and the 
longer they are likely to retain it.” 

Relativamente à estruturação da apresentação do desenvolvimento de uma 

unidade, importa realçar uma opção estratégica. A informação apresentada foi dividida 

por ecrãs individuais, sem existir necessidade de fazer scroll. São de ordem vária as 

razões que estiveram na base desta opção. A principal razão

tivo do processamento de informação. Conforme já foi referido, os alunos 

evidenciam um EA marcadamente visual. Neste sentido, ocupando apenas o campo de 

visão, sem dar azo a qualquer tipo de dispersão, a atenção do aluno centra-se apenas 
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Outra razão pode ser situada a nível estrutural. Tendo presente que os alunos, na 

sua maioria, evidenciam um EA de natureza sequencial, a organização 

predominantemente sequencial dentro do desenvolvimento conduz estes alunos num 

determinad cial, é 

deixado alg eguinte:  

o percurso. Em algumas situações, além da organização sequen

um espaço para uma navegação mais livre, conforme ilustra a figura s

 

Figura 52-Navegação mista 
Note-se, no entanto, que esta organização não fere os alunos com outros tipos de 

EA nas dimensões analisadas, uma vez que foram sempre adoptadas estratégia 

diferenciadas, mas tentando indexar de alguma forma os EA predominantes. Pelo 

exposto, a estratégia de integração dos EA no processo de ID seguida foi um misto de 

duas corrent e o Deliberate 

mismatching ção dos EA no 

processo de ID

A última ra mação é de 

heiros 

fisicamente  

carregamento dos f contrada passou 

pela utilização de CSS ( e permite que o 

processo de

carregamento do cont  

navegação entre os dife

 

es quase diametralmente opostas: o Matching hypothesis 

 (ilustradas na secção 4.4 – Implicações da determina

). 

zão que esteve subjacente à fragmentação visual da infor

natureza puramente técnica. Se a divisão da informação implicasse a divisão em fic

 separados, poder-se-ia perder algum ritmo durante o processo de

icheiros para o computador do aluno. A solução en

Cascade Style Sheets) e de Javascript qu

 divisão da informação em áreas seja feito do lado do cliente, ou seja, após o 

eúdo. Desta forma eliminou-se qualquer tipo de atraso na

rentes ecrãs do desenvolvimento. 
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d.3- Actividades  

Com as actividades definidas a nível da unidade pretende-se que o formando 

reforce, integre ou aplique conhecimentos ou competências entretanto adquiridas na 

unidade. Estas actividades podem ser desenvolvidas individualmente ou numa 

perspectiva colaborativa: a natureza das actividades depende da natureza da disciplina e 

do módulo em que a unidade se enquadra.  

A concepção das actividades proposta a nível da unidade teve subjacente os EA 

evide

mitações tecnológicas de uma 

correcção automática, é algo castrador da criatividade do professor e também do aluno. 

Tendo presente esta limitação, foi feito um enorme esforço no sentido de proporcionar 

aos alunos diferentes experiências na realização das actividades propostas, 

mate

 conforme ilustrado na imagem seguinte: 

nciados pelos alunos. Tratando-se de alunos com um perfil activo, as actividades 

são sempre de natureza prática e com elevados níveis de interactividade. Foi também 

opção estratégica, baseada nos EA nas dimensões sensorial, activo e visual, o facto dos 

alunos terem sempre um feedback imediato do resultado da actividade proposta. 

Obviamente que esta opção também atendeu aos aspectos práticos de gestão da 

disciplina, facilitando o trabalho do professor no acompanhamento e avaliação das 

actividades. Este conjunto de opções, se por um lado apresentam vantagens pelas 

razões referidas, por outro lado, e tendo presentes as li

rializado na tipologia das questões colocadas. De seguida ilustram-se as estratégias 

seguidas neste processo de diversificação: 

> Actividades de completamento de uma frase através do preenchimento de 

lacunas com as palavras- e conceitos-chave,

 

Figura 53-Exemplo de uma actividade de preenchimento de espaços 
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> Actividade de associação (um para vários)  

 

os) 
 

> Actividade de associação (um para um) 

Figura 54-Exemplo de uma actividade de associação (um para vári

 

Figura 55-Exemplo de uma actividade de associação (um para um) 
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> Actividade de escolha múltipla  

 

Figura 56-Exemplo de uma actividade de escolha múltipla 

 Actividades de completamento de um algoritmo através do preenchimento de 

lacun

 

>

as com as instruções correctas  

 

Figura oritmo 57-Exemplo de uma actividade de preenchimento de um alg
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d.4 - Avaliação

a 

componente da unidade sposta 

A avaliação ximo 7 questões, 

sendo tipica na dimensão da 

que a 

e cada questão é 

dado o feedback

u não) 

 

 

Figura 58-Arquitectura da avaliação no LO 
Neste sentido, a tipologia das questões colocadas, à semelhança das actividades 

propo itada ao facto de se pretender uma correcção automática. Mesmo 

assim

 

 

A avaliação dentro de uma unidade é de carácter eminentemente formativo. Est

 deve ter a forma de um questionário com perguntas de re

fechada a fim de ser dado imediatamente feedback ao formando.  

de uma unidade de um módulo do RF comporta no má

mente 4 questões, o que se compreende dada a peque

unidade. As questões são apresentadas de forma individual e sequencial, sendo 

navegação é apenas num sentido, sem possibilidade de retrocesso. Entr

 à resposta dada e, no final, é apresentada uma cotação percentual das 

respostas correctamente dadas, com a indicação das questões que foram (o

respondidas correctamente. O figura seguinte ilustra esta arquitectura: 

 

stas, esteve lim

, foi desenvolvido algum esforço no sentido de diversificar a tipologia de questões 

proposta: 

Questões dicotómicas  

Cotação
globalQues o1tã Feedback Questão2 Feedback Questão n Feedback

F  
 

igura 59-Exemplos de questões dicotómicas



 

Questões de escolha múltipla 

 

Figura 60-Exemplo de uma questão de escolha múltipla 
 

uestões de preenchimento de espaços Q

 

 

 opção da apresentação individual de cada questão prende-se com dois factores: 

por u m a gestão da carga cognitiva; por outro 

lado, permite, entre cada questão, colocar o respectivo feedback imediatamente a seguir 

à resposta dada, reforçando o carácter formativo.  

Figura 61-Exemplo de uma questão de preenchimento de espaços 

A

m lado evidencia questões relacionadas co

157 



 

Importa proceder a uma explicitação do que, no presente contexto se entende por 

: de facto há uma descolagem a designações específicas de fe

da literatura. No presente estudo entende-se que há necessidade de 

uma delimitação conjuntural do termo, entendendo-se por feedback a respo

a, neste caso o LMS Blackboard, a interações do utilizador. 

Na concepção da avaliação foi dada especial importância ao tipo de 

aos alunos, após a submissão de cada resposta. A tipologia de fe

ser enquadrada num quadro cuja taxonomia é seguidamente proposta: 

 Feedbak correctivo 

Este tipo de feedback, porventura o menos usado, muito simplesmente refere ao

aluno qual a resposta correcta, apontando de forma taxativa a razão do erro cometido. 

feedback edback 

constantes fazer 

sta do 

sistem

feedback 

fornecidos edback 

usada pode 

  

Um exemplo é o ilustra

 

 

mplo um simples erro de cálculo. Nestas 

questões não se considera que estão em causa aprendizagens essenciais, mas antes 

uma operacionalização de determinado aspecto. 

d.4.1 - Feedback dirigido 

do na figura seguinte:  

Figura 62-Questão com feedbak correctivo 

O feedback correctivo foi usado pontualmente em situações que a resposta dada 

pelo aluno não foi a correcta, como por exe
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Este tipo de feedback, largamente utilizado, não mostrando a resposta correcta dá 

pistas claras que poderão orientar na procura da solução. A figura seguinte ilustra um 

feedback deste tipo:  

 

ante na concepção do feedback na 

avalia

enciar conceitos e relações que, sem serem directamente 

questionados, estão profundamente subjacentes à questão e que, por isso é importante 

realçar, relembrar, ou clarificar. Se, por um lado, o aluno errou na resposta à questão, 

este feedback disponibiliza todos os elementos que, numa futura avaliação, lhe permitirão 

responder correctamente, por outro lado, se o aluno acertou, tem acesso a uma síntese 

dos conceitos implicados pela questão, reforçando, de forma, que se crê significativa, a 

sua aprendizagem. As figuras seguintes ilustram um feedback deste tipo para as duas 

situações (aluno responde correctamente ou não responde correctamente). 

 

Figura 63-Questão com feedback dirigido 
 

d.4.2 - Feedback de reforço 

Esta foi claramente a tipologia predomin

ção de uma unidade.  

Distingue-se das outras pela particularidade de ser disponibilizado ao aluno que 

acerte ou não na questão. A grande motivação na concepção e implementação deste tipo 

de feedback é evid
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Figura 64-Questão com feedback de reforço 
d.4.3 -  Feedback de aconselhamento 

Este tipo de feedback sugere que o aluno deve rever uma secção específica ou 

mesmo toda a unidade. A utilização deste tipo de feedback compreende as situações em 

que a resposta dada pelos alunos demonstra claras lacunas ao nível das competências 

básicas definidas para o módulo. 



 

 

Figura 65-Questão com feedback de aconselhamento 
d.4.4 - Feedback final 

 Este tipo de feedback surge apenas no final de cada avaliação e contém os 

seguintes elementos:  

- número de questões da avaliação; 

- número de respostas respondidas correctamente; 

- Percentagem de respostas correctas 

- Indicações das questões que não foram correctamente respondidas. 

A figura seguinte ilustra um feedback final: 

 

Figura 66-Feedback final 
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e) Actividades  

As actividades propostas no âmbito de um módulo assumem fundamentalmente 

duas tipologias: fichas de trabalho e trabalho colaborativo. 

Nas fichas de trabalho estão incluídas actividades a desenvolver dentro e fora do 

contexto de sala de aula de forma individual ou em grupo. Realça-se que as actividades 

propostas a este nível têm também um carácter aglutinador das temáticas abordadas em 

cada unidade. Outra tipologia de actividades propostas é a realização de trabalhos 

práticos em regime colaborativo, alargando-se o âmbito da componente não presencial.  

f) Avaliação  

De forma muito semelhante à avaliação que ocorre dentro de uma unidade, esta 

formação deve ter um carácter formativo. Relembra-se que o RF tem como objectivo 

último permitir acompanhar a formação que decorre privilegiadamente em contexto de 

sala de aula. Mome o da disciplina que 

 remeter para esta avaliação. Não obstante, considera-se que a 

comp

 se considera pertinente que os alunos tenham acesso imediato 

aos resultados da avaliação. Decorre, então, naturalmente o carácter fechado das 

quest ões para este problema são da mesma ordem 

das ade. Não obstante, tentou-se 

divers s, conforme ilustradas na figura seguintes:  

ntos de avaliação sumativa são previstos no guiã

podem eventualmente

onente avaliação associada ao módulo deve ser fundamentalmente formativa. É 

neste pressuposto que

ões envolvidas na avaliação. As raz

já referidas na avaliação no âmbito de uma unid

ificar a tipologia das questões colocada

 

Preenchimento de espaços 

 

Escolha da opção correcta 
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Escolha múltipla 

Dicotómica 

 

Figura 67-Tipologia de questões da avaliação do módulo 
 

O âmbito da avaliação num módulo é mais alargado do que a avaliação por 

unidade, tendo um carácter mais sistémico na medida em que as unidades têm que se 

articular de modo coerente com o objectivo de garantir a coerência do módulo. O aluno, 

apesar de ter a liberdade de aceder, quando quiser, sem qualquer tipo de pré requisito à 

 de que se trata de uma avaliação mais 

m tomadas algumas opções 

de uma resposta; 

strado o resultado da avaliação no final bem a(s) resposta(s) 

ste feedback:  

avaliação do módulo, deverá estar consciente

abrangente. Tendo presentes estes pressuposto fora

estratégica na concepção da avaliação: 

> As questões são colocadas individualmente; 

> Não é fornecido feedback após a submissão 

> Apenas no final é mo

dada(s) e a resposta correcta. A imagem seguinte ilustra e
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Figura 68-Resultado detalhado da
 

Componente presencial  

 avaliação do módulo 

O RF é um instrumento que se operacionaliza em regime de b-learning. A questão 

da dinâmica, já abordad onente 

presencial. Desta forma, esta componente relaciona o RF com as aulas presenciais cujo 

registo é feit

oderação e interacção entre os alunos e entre 

estes em referir-se: (i) minorar uma má 

interp de discussão e 

esclarecimento dos mesmos, (ii) procurar entender e gerir silêncios em comunicação quer 

em c

 a descoberta a 

todos os níveis (Benfield, 2000). Note-se que se estas estratégias são importantes em 

contexto de sala de aula, adquirem uma importância ainda maior em contexto online.  

Sem o objectivo último de constituir uma comunidade de aprendizagem, mas tendo 

presente o quadro de considerações relativo à importância da colaboração como primeiro 

a na definição de RF, previa uma indexação com a comp

o na plataforma Aprend.e. 

 

7.5.1 Estratégias de interacção 

A disciplina de Algoritmos decorre em contexto privilegiadamente presencial, 

constituindo o RF um suporte à actividade que decorre na sala de aula. Não obstante, 

foram delineadas estratégias de interacção com o objectivo de dar resposta a novos 

desafios, nomeadamente ao nível da m

 e os próprios conteúdos. De entre elas pod

retação dos conteúdos, recorrendo a estratégias várias 

ontexto presencial quer online, levando todos os elementos a interagir e participar 

nas actividades propostas), (iii) não impor a sua presença, mas fomentar
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princípio ed

que deveria decorrer so odular designada 

por Trabalhos Práticos  o Módulo 4 (cf. 

http://elearning.ua.pt

 

(i) Cada gru

sendo que um m 

determinado intervalo de tempo, te. O resultado deveria ser 

colocado no fórum. 

(ii) Findo es alho de um 

outro grupo, colocando t

(iii) Após o balho final deveria ser 

publicado. 

ara completar todas as fases deste processo os alunos dispuseram de uma 

semana que correspondeu também ao intervalo entre as duas aulas (de proposta e de 

apresentaçã a seguinte ilustra o fórum: 

ucativo, foi delineada uma estratégia que visou a interacção entre alunos e 

bre a plataforma numa área criada no elenco m

. Decorrente da Actividade 2 proposta para

 ), delineou-se a seguinte estratégia: 

po de dois alunos ficava responsável pela resolução de dois problemas, 

 deles é comum para todos os grupos. Esta actividade decorria durante u

definido presencialmen

te prazo, cada grupo tinha a seu cargo a avaliação do trab

ambém no fórum o seu parecer. 

 processo de eventuais reformulações, o tra

P

o dos trabalhos). A figur

 
 
 

Figura 69- Fórum Trabalhos Práticos 
 

Muito embora não tenha sido explicitado aos alunos que se pretendia uma 

interacção constante entre os grupos (avaliador e avaliado) com o objectivo de 
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construírem uma solução de forma partilhada, ela surgiu naturalmente em alguns 

trabalhos, como ficou claro na apresentação dos trabalhos Trabalhos Práticos:  

Ao nível da interacção alunos/conteúdos também se delinearem algumas 

estratégias gerais de actuação. Depois de muita ponderação, optou-se por aconselhar 

que a distribuição dos recursos fosse faseada e tivesse lugar no início de cada módulo. 

Esta 

salvaguardar o ritmo pessoal de auto-aprendizagem de cada aluno, 

foi fe

taforma Aprend.e. 

 

 permitiram chegar ao RF 

 

desmotivação de alunos e  contexto de ensino e de 

aprendizagem. Isto acontece porque muitos produtos não denotam uma preocupação 

com 

opção prende-se com vários factores, entre os quais levar os alunos a 

concentrarem-se essencialmente nas temáticas que estão a ser objecto de estudo, não 

se dispersando por todos os tópicos de forma quase “anárquica”.  

Todavia, para 

ita a disponibilização de referências bibliográficas transversais a todos os módulos, 

aquando da disponibilização do Guião da disciplina na pla

7.6 Rever a concepção do RF 

Nesta fase, profundamente transversal a todo o processo (exceptuando 

naturalmente a última), procurou-se afinar alguns aspectos que

apresentado. Não houve, no entanto, uma utilização de instrumentos de natureza

quantitativa: O ênfase foi dado para as impressões recolhidas em contexto de sala de 

aula, já no decorrer da disciplina. 

 

7.7 Conceber e realizar a avaliação sumativa do RF 

Conforme já foi referido, a avaliação sumativa do RF é a etapa final de todo o 

processo contemplando os mecanismos que vão permitir decidir à organização decidir se 

este é ou não o RF que melhor vai ao encontro das necessidades dos alunos.  

Nas secções seguintes, são descritos os procedimentos e os resultados da 

avaliação sumativa do RF, tendo presente os procedimentos definidos no capítulo 6 ― 

Metodologia. 

7.7.1 Avaliação do design da interface 

Os problemas relacionados com a interface são uma das causas que podem levar à 

docentes na utilização das TIC em

os códigos e metáforas utilizadas, ou até com a sua estrutura interna, o que resulta 

(quase) inevitavelmente numa utilização ineficaz por parte dos alunos. Assim, estudos 
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sobre a interacção Homem-Computador afiguram-se cada vez mais relevantes, uma vez 

que é uma disciplina que se preocupa com o design, avaliação e implementação de 

sistem

itos. A interacção, tal 

como

Como tal, um dos aspectos que se procurou não descurar na conceptualização e 

conce  interacção intuitiva. Conforme refere Santinho 

(2004

 facilidade de aprendizagem, a eficiência da interacção, 

a retenção (memória de uso), o nível de erros de acção ou de interpretação, a satisfação 

subjectiva d Nielsen 

(1996)

 
ll 

, procedeu-se a uma avaliação ao RF contemplando algumas das 

heuríst

as computacionais interactivos para uso do ser humano. 

Todas estas questões se levantam, uma vez que, nos dias que correm, não é 

suficiente para o utilizador ter apenas acesso à informação. Exige-se, cada vez mais, 

facilidade em interagir com a informação das mais variadas formas. Surge, assim, a 

necessidade de explorar e redimensionar o conceito de Graphic User Interface (GUI) e 

tudo o que o rodeia: metáforas de interacção, imagens e conce

 Brenda Laurel (1993) descreve, pode ser vista como “a capacidade que os 

humanos detêm de participar em acções num contexto de representação” (cit in Amaral, 

2005)42

pção do RF foi a ideia de uma

)43 “Mais que quantificar problemas, realizar cálculos estatísticos, produzir números, 

importa relevar aspectos qualitativos dificilmente quantificáveis, radicados na 

sensibilidade e no bom senso”. 

 No caso da usabilidade, o nível de eficiência pode resultar de vários factores, entre 

os quais Nielsen (1996) salienta a

os utilizadores (de origem estética ou funcional). Conforme refere 
44: 

“Heuristic evaluation (Nielsen and Molich, 1990; Nielsen 1994) is a 
usability engineering method for finding the usability problems in a 
user interface design so that they can be attended to as part of an
iterative design process. Heuristic evaluation involves having a sma
set of evaluators examine the interface and judge its compliance with 
recognized usability principles (the "heuristics").” 

 Uma avaliação sumativa do RF não poderia estar completa sem contemplar estes 

aspectos. Neste sentido

icas propostas por Nielsen (1997): 

 
> Reconhecimento da realidade 
 

                                                           
42 Informação retirada de http://guionismo.no.sapo.pt/designdainteractividade.doc. consultado a 10 de Março de 2006. 
43 Informação retirada de http://www.simplicidade.com/?y=1;yy=1;yyy=1 . consultado a 10 de Março de 2006. 
44 Informação retirada de http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_evaluation.html . consultado a 10 de Março de 
2006. 
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Nielsen (1997)45 refere nesta heurística que: 

 “The system should speak the users' language, with words, phrases 
and concepts familiar to the user, rather than system
Follow real-world conventions, making information ap

-oriented terms. 
pear in a natural 

ve the unwanted state without having to go through an extended dialogue”. Este 

aspecto considera-se bastante conseguido, até porque a concepção do RF 

 
 

ido, a utilização de códigos cromáticos associados a cada módulo permite uma 

ident

 
 

 (iii) 
 

Niels hould not contain information 

ndo subjacente a inclusão dos elementos 

stritamente necessários – neste contexto tem uma carácter eminentemente 

 a plataforma utilizada e as normas 

SCORM deixam pouco espaço à criação de um design mais graus de liberdade. 

ivo, 

and logical order”.  
O tipo de linguagem utilizada (quer escrita, quer visual) não constitui obstáculo à 

compreensão da informação.  

 

 (i) Controlo e liberdade de orientação da navegação 
 
Para Nielsen (1997) esta heurística refere-se, também, que “Users often choose 

system functions by mistake and will need a clearly marked "emergency exit" to 

lea

assentou, desde o início numa estrutura acíclica para garantir a flexibilidade da 

navegação, sem no entanto a tornar demasiado confusa. Em termos de orientação, 

a plataforma onde está assente, o Blackboard, fornece mecanismos de orientação e 

localização.  

 
(ii) Reconhecimento versus memória 

Esta heurística conforme Nielsen (1997) refere “Minimize the user's memory load by 

making objects, actions, and options visible. Instructions for use of the system 

should be visible or easily retrievable whenever appropriate”. Conforme já foi 

refer

ificação visual de cada um deles. 

Design estético e minimalista 

en (1997) refere nesta heurística que “Dialogues s

which is irrelevant or rarely needed. Every extra unit of information in a dialogue 

competes with the relevant units of information and diminishes their relative 

visibility.” O RF foi concebido te

e

minimalista. Relativamente à vertente do design,

Não obstante considera-se que foi criado um ambiente francamente intuit

                                                           
45 Informação retirada de http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html. consultado a 10 de Março de 2006. 
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agradável e de fácil aprendizagem e utilização. Confirmam estas convicções o 

escla  RF.  

 

 (vi) o à interacção 

urística que “Error messages should be expressed in 

lain language (no codes), precisely indicate the problem, and constructively 

s acção já foram apresentadas 

nteriormente, bem como referidas as várias estratégias, quer a nível de 

 

por u

apesar de ser um dado relevante, não pode ser visto de forma isolada na medida em 

e não se refere a dados efectivos sobre a 

teracção com a qualidade das aprendizagens. Ressalvando sempre este aspecto, 

foram

estud

hits no RF durante o tempo em que decorreu 

a disciplina de Algoritmos dos CET de DPMM de Espinho e de S. João da Madeira. Como 

ada edição e os valores dos hits são absolutos, 

onsid

 

recimento de dúvidas pontuais aos alunos relativamente à utilização do

Feedback em relaçã
 
Nielsen (op cit) refere nesta he

p

uggest a solution”. As questões relativamente à inter

a

concepção, quer a nível de soluções técnicas apresentadas. Considera-se portando 

que este é um aspecto bem conseguido no RF.  

 

7.7.2 Estatísticas de acesso 

O LMS usado, o BlackBoard, disponibiliza dados relativos aos números de acessos 

tilizador e por cada uma das áreas do RF. Considera-se que este tipo de estatística, 

apenas descreve quantitativamente os acessos 

in

 recolhidos e analisados apenas os dados que se revelam interessantes para o 

o e que serão apresentados seguidamente. 

 

(i) Número total de hits no RF 

A tabela seguinte mostra o número de 

o número de alunos não é o mesmo em c

c erou-se importante incluir ainda a média de acessos por aluno em cada edição: 

CET de DPMM Hits Média de acessos 

Edição Espinho 5968 271 

Edição S. João da Madeira 3492 249 
 

 

dos a

cada uma das edições: 

Tabela 14 - Número de hits no RF  

Uma medida de tendência central como é a média não permite visualizar o quadro 

cessos por aluno. O gráfico da figura seguinte mostra o número de hits por aluno de 
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Figura 70-Nº de hits no RF (por aluno e por edição) 

 
Do gráfico ressalta a dif na cardinalidade dos hits; no entanto, conforme 

i referido no início desta secção, estes dados não se referem a qualidade, mas apenas 

a qua

ncontro das necessidades dos activos 

com fortes constrangimentos horários, recorreu-se aos dados estatísticos 

autom lackboard, que fazem a distribuição dos acessos por 

dia da

erenciação 

fo

ntidade.  

 

(ii) Distribuição dos acessos pelos dias da semana 

O estudo do número de acessos pode também mostrar-se interessante do ponto de 

vista da presente investigação, na medida em que, sendo mais restrito do que os hits, 

pode revelar alguma informação adicional. Tendo presente que uma das motivações que 

esteve subjacente à construção do RF foi ir ao e

aticamente produzidos pelo B

 semana. Este estudo foi dividido pelas Edições de Espinho e S. João da Madeira. 
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Figura 71-Nº de acessos ao RF distribuídos por dia da semana (Espinho) 
(Fonte: BlackBoard) 

 
CET de Espinho, o dia da 

semana em que se regi dia em que não há sessões 

presenciais de nenhu

O gráfico anterior mostra que no RF de DPMM do 

staram mais acesso foi o sábado – 

ma disciplina – seguido do dia em decorreu a componente 

presencial (sexta-feira). 
 
 

 
Figura 72-Nº de acessos ao RF distribuídos por dia da semana (S. João da Madeira)  

(Fonte: BlackBoard) 
 

O gráfico anterior mostra que o dia da semana em que se registaram mais acesso 

foi a sexta-feira que, curiosamente (ou não), corresponde ao dia que se seguia à aula de 
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Algoritmos. À semelhança do que aconteceu na edição de Espinho, 

s de acessos, foi também o dia em

. 

ra o estudo não tenha sido categorizado por ti

eriores, suporta a assumpção de que o RF é 

nto para recuperação e/ou reconstituição de uma aula. 

Apresentação e discussão dos resultados do inquérito por 

i referido no capítulo 6 - Metodologia (cf. secção 6.3.6 –

) e dentro do quadro de concepção 

o dia em que se 

registou o segundo lugar, em termo  que foi leccionada 

a disciplina (quinta-feira)

 

Muito embo pologia de aluno para 

nenhum dos casos ant privilegiadamente 

utilizado como instrume

 

7.7.3 

questionário aos alunos 

Conforme fo  Conceber e 

realizar a avaliação formativa do RF do RF, foi criado 

m instrum recolha de 

informações relacionadas com as p os após a operacionalizção do RF. 

s re

strumento e agrupando os resultados obtidos em cada questão. 

 segunda corresponde à apresentação das conclusões. 

 

(i) Relevância 
Esta secção a 

relevância do RF em lina, no plano do módulo 

e no plano da unidade. 

O primeiro RF na 

leccionação da disciplin stra os resultados 

obtidos: 

                                        

u ento – inquérito por questionário – com o objectivo de permitir a 

ercepções dos alun

O sultados da estatística descritiva produzida pelo SPSS, após a codificação do 

inquérito46, encontram-se no documento “Anexo 17”. Ao longo desta secção, numa 

primeira fase serão analisados os resultados obtidos, categorizando este estudo pelas 

diferentes secções do in

A

 é composta por três grupos de questões em que se pretende avaliar 

várias vertentes: no contexto geral da discip

 item refere-se à importância que os alunos atribuíram ao 

a de Algoritmos. O gráfico da figura seguinte ilu

                   
46 No Anexo 16 (em CD) encontra-se o ficheiro do SPSS com os dados relativos ao preenchimento do inquérito por 
questionário. 
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Figura 73-Importância atribuída ao RF 

 
Os resultados são inequívocos ao demonstrarem que todos os alunos o 

consideraram importante, sendo que 77% consideraram o RF muito importante. 

O item seguinte pretendia recolher as percepções dos alunos relativamente à 

importância de cada componente que constitui o módulo, cujos resultados estão 

representados na figura seguinte: 

 
Figura 74-Importância de cada componente do módulo 
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Relativamente ao enquadramento, os inquiridos atribuem-lhe uma im

maioritariamente se situa abaixo da escala Muito importante (a frequência acumulada é

cf. Anexo 17), sendo que 50% o consideram importante. Os objectivos

módulo mereceram da parte dos alunos uma opinião muito semelhante ao

enquadramento, com valores iguais para a frequência acumulada abaixo da escala 

, e 48% a considerarem-nos importante (cf. Anexo 17). O teste diagnó

módulo foi considerado maioritariamente importante (com 58%) e os restantes inqu

tre o Moderadamente importante (31%) e o Muito importante (12%). 

eito às Unidades de aprendizagem, os inquiridos consideraram-nas muito 

(50%) e moderadamente importantes (46%), sendo que apenas uma 

ou moderadamente importantes (4%). As actividades de cada módulo fora

niões que variaram de importantes (50%), a moderadamente impo

muito importantes (31%). Resultados muito semelhantes foram recolhidos 

e à avaliação: 50% dos inquiridos considerou-a importante, 15%

portância que 

 

de 92% -  definidos 

a nível de  

Muito 

importante stico do 

iridos 

variaram en No que 

diz resp

importantes minoria 

as consider m 

alvo de opi rtantes 

(19%), e a 

relativament  

moderadamente importante e 31% muito importante. Relativamente à importância da 

comp

7). 

 dos alunos relativamente à importância de cada 

um 

 item 

s 

 

onente presencial, os inquiridos atribuíram maioritariamente uma importância que 

se situa abaixo de importante (a frequência acumulada é de 57,7% - (cf. Anexo 1

  

O terceiro e último item desta secção, do inquérito por questionário, tem como 

objectivo recolher as percepções

componente da unidade. Conforme já foi referido, cada unidade corresponde a 

objecto de aprendizagem. Sendo que a estrutura de um LO está padronizada, este

pretendia avaliar as percepções dos alunos referentes a cada um dos diferente

componentes e a sua implementação. Os resultados estão ilustrados no gráfico da figura

seguinte: 
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Figura 75-Importância atribuída aos componentes de cada unidade 

 

No que diz respeito ao objectivo, os alunos consideraram-no importante (50%), 

moderadamente importante (35%) e muito importante (15%). O desenvolvimento foi 

maior

(ii) Estruturação 
Esta secção de itens pretendia recolher as percepções dos alunos relativamente à 

estruturação do RF em dois planos: no plano interno, ou seja, à forma como foi 

organizado e, num plano externo, relativo ao guião da disciplina. 

O primeiro item pretendeu que os inquiridos fizessem uma apreciação do RF 

relativamente à sua estrutura interna: 

itariamente considerado muito importante (62%) e importante (38%). A actividade 

foi, no cômputo geral, a que recolheu uma percentagem muito significativa de respostas 

na escala muito importante (85%), sendo a restante percentagem distribuída pelas 

escalas importante (38%) e moderadamente importante (4%). O item relativo à avaliação 

foi alvo de opiniões também muito favoráveis, tendo-se registado que 69% dos inquiridos 

a consideram muito importante, enquanto que os restantes a consideram importante. 
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elativamente à divisão por módulos, a maior parte dos inquiridos considerou-a 

excel

 item seguinte centrou-se fundamentalmente sobre os aspectos relacionados com 

os re F e da sua interligação com o Aprende.e. 

Figura 76-Estrutura do RF 
 

R

ente (62%), distribuindo-se as suas opiniões também por bom (35%) e uma minoria 

considerou-a aceitável (4%). A divisão dos módulos em unidades foi considerada 

excelente por 92% dos inquiridos, sendo que os restantes (12%) a consideraram bom. A 

qualidade dos recursos disponibilizados foi considerada como bom por 50% dos 

inquiridos e excelente por 42%, sendo que apenas uma minoria a classificou como 

aceitável (8%). No que diz respeito à articulação com os objectivos gerais da disciplina, a 

maioria dos inquiridos considerou-a ao nível do bom (58%) registando-se ainda que 27% 

a considera excelente e 15% aceitável. 

O

cursos gerais do R
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Figura 77-Estru strutura do RF 

(cf. Anexo 17), havendo mesmo 19% que a 

consi

(iii) Estratégias de interacção 
Esta secção do inquérito por questionário, composta apenas por um item, tinha 

como objectivo recolher as opiniões dos alunos relativamente às estratégias usadas no 

sentido de promover o trabalho colaborativo online. Conforme já foi referido e dada a forte 

componente presencial em que decorre a disciplina de Algoritmos, não houve uma 

aposta significativa na dinamização de estratégias colaborativas, tendo-se centrado na 

realização de um trabalho prático, conforme descrito na secção 7.5.1 – Estratégias de 

interacção. As repostas dadas pelos alunos estão ilustradas no gráfico da figura seguinte: 

tura da disciplina versus a e
 

Relativamente à planificação geral, a maior parte dos inquiridos considerou-a ao 

nível do bom (54%), distribuindo-se as suas opiniões também por excelente (35%) e uma 

minoria considerou-a aceitável (12%). A documentação disponibilizada foi considerada 

com nível bom por 65% dos inquiridos, sendo que 27% a considerou excelente e 12% 

apenas aceitável. No que diz respeito à organização da plataforma, as opiniões dividiram-

-se maioritariamente pelo bom (46%) e excelente (42%), tendo apenas uma minoria 

classificado esta dimensão como aceitável (12%). Finalmente, no que se refere à 

interligação com o Aprende.e, a grande maioria considera-a abaixo da escala bom (a 

frequência acumulada é de 73,1% - 

deram pobre.  
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ensão como aceitável (12%).  

Figura 78-Estratégias de interacção 
 

Relativamente à utilidade do trabalho colaborativo, uma grande parte dos inquiridos 

considerou-a ao nível do bom (46%), distribuindo-se os restantes por excelente (19%) e 

aceitável (27%). Uma minoria considerou-o pobre (8%), tendo sido considerado excelente 

e aceitável, para 35% 12% dos inquiridos, respectivamente. A tipologia das actividades 

propostas foi considerada excelente e ao nível bom pela mesma percentagem dos 

inquiridos (42%), enquanto que apenas 15% a consideraram aceitável. No que diz 

respeito à pertinência do fórum trabalhos práticos, as opiniões dividiram-se 

maioritariamente pelo bom (58%) e excelente (31%), tendo apenas uma minoria 

classificado esta dim

 
(vi) Design da interacção 
Nesta secção era solicitada a opinião dos alunos relativamente a três itens 

relacionados (directa ou indirectamente) com o design da interacção, a saber: design 

gráfico, facilidade de navegação, e linguagem usada. O gráfico da figura seguinte ilustra 

os resultados obtidos: 
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Relativamente à interface gráfica, a maioria dos inquiridos considerou-a bom (77%), 

registando-se também 

mposta por duas questões abertas 

com o objectivo de apurar a opinião dos inquiridos sobre os aspectos que consideraram 

mais positivos e os menos conseguidos do RF. As respostas foram analisadas e 

categorizad

 

 

Figura 79-O RF e o design da interacção 
 

opiniões de igual representatividade dentro do excelente e do 

aceitável (12%). Metade dos inquiridos classificou o RF como excelente relativamente à 

facilidade de navegação, dividindo-se as restantes opiniões por bom (35%), aceitável 

(12%) e pobre (4%). No que diz respeito à linguagem usada no RF, a maior parte dos 

inquiridos classificou-a ao nível do bom (62%), dividindo-se de forma igual as opiniões, 

nas escala excelente e aceitável, com 19% das preferências dos inquiridos. 
 
(v) Aspectos positivos e negativos 
Esta secção do inquérito por questionário é co

as sendo posteriormente elaborada uma tabela de frequências onde, para 

cada categoria, são registadas as respostas. Os resultados obtidos foram ordenados por 

frequência e estão ilustrados nas tabelas seguintes: 
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Aspectos mais positivos Frequência 

Simulações 15 

Desenvolvimento 14 

Actividades dentro da unidade 13 

Avaliação dentro da unidade 11 

Estar disponível na Internet 8 

Avaliação dentro do módulo 4 

Trabalho Prático 4 

Aspecto Gráfico 4 

Organização 3 

Navegação 2 

Testes diagnóstico 2 

Linguagem 2 

Objectivos 2 

Sem resposta 1 
 

 Tabela 15 - Aspectos mais positivos do RF
 

Aspectos menos positivos Frequência 

Sem resposta 7 
Possibilidade de imprimir 5 
Dificuldade da disciplina 5 
Objectivos 3 
Avaliação dentro do módulo 2 
Aspecto Gráfico 2 
Testes Diagnóstico 1 
Organização 1 

 

 

 a que se referem, podem relevar 

alguns aspectos importantes para a avaliação do RF. Optou-se por apresentar estas 

conclusões sob a forma de perfil típico de um aluno que congregue as percepções gerais 

que os alunos demonstraram após a utilização do RF. 

O aluno típico considera que: 

Tabela 16 - Aspectos menos positivos do RF  

 

(vi) Discussão dos resultados 
Os resultados do inquérito por questionário apresentados anteriormente permitem 

tirar um conjunto de ilações que, sem terem um carácter positivo que permita fazer 

qualquer generalização fora do âmbito da amostra
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> O RF é mu

> Os com um módulo são importantes ou mui portantes 

à excepçã resencial; 

> Os com o todos muito importantes ou 

importante

> A estrut ida e articulada 

> A articul  aceitável 

> O trabalho colaborativo é importante 

> O RF us  acessível e apresenta um grau e 

usabilidad

> Os aspe que interessa realçar são o uso recorrente 

a simula plementação das unidades de ap ndizagem, 

nomeadam el das actividades e avaliação, bem o o facto 

de estar a rnet 

> O aspecto m ma opção que 

permita a impressão. 
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8 Conclusões 

 
Este capítulo está organizado segundo uma lógica de revisitação de todo o trabalho 

de investigação, relevando os aspectos mais importantes, apresentando as principais 

conclusões e o entrecruzamento conceptual com os objectivos de fundo e finalmente 

sugerindo futuros desenvolvimentos.  

A primeira parte do presente trabalho consiste num enquadramento teórico onde foi 

elaborada uma revisão da literatura nos três pliares onde assenta: o e-learning, o 

Instructional Design e os Estilos de Aprendizagem. Neste sentido, inicou-se com uma 

análise eclética dos First Principles of Instruction propostos Merril (2002), tendo como 

pano de fundo o carácter da formação proporcionada pelo PAN e as necessidades 

evidenciadas pelo tecido empresarial circundante. Deste processo resultou a 

necessidade de considerar mais dois princípios que deveriam nortear o processo de 

concepção da formação: a colaboração e a avaliação. A perspectiva colaborativa, 

enquanto abordagem ao ID, adquiriu uma importância incontornável, potenciada e 

validada pelo aparecimento de comunidades distribuídas de aprendizagem. Por outro 

lado, a avaliação tem um carácter ubíquo no processo de construção do conhecimento e 

da aquisição de competências, constituindo, também por isso, um dos primeiros 

princípios da educação. A necessidade de operacionalização destes princípios foi 

corroborada na análise dos resultados do inquérito por questionário aos alunos. 

Muito embora não se tenha investido, de forma significativa, em estratégias de 

interacção, no sentido de dinamizar uma comunidade de aprendizagem, por causa da 

forte componente presencial, a percepção dos alunos sobre a utilidade do trabalho foi 

francamente positiva, conforme foi demonstrado através dos resultados do inquérito por 

questionário a propósito da avaliação do Roteiro de Formação. 

A área que estuda os Estilos de Aprendizagem é, de facto, algo obscura, em 

grande parte devido à multiplicidade de conceptualizações que existem à volta do tema. 

Foram mostradas diversas assumpções sobre este conceito, na tentativa de encontrar 

uma que sustentasse esta componente da investigação. Igual tratamento mereceram os 

instrumentos para a determinação dos EA e a escolha de um, que recaiu sobre o ILS, e 

que foi amplamente justificada. Não será demais realçar a preocupação de fundo com o 

estudo das características cognitivas do grupo de alunos, tendo presente que toda a 

investigação lhes é dedicada. Se, por um lado, a aplicação de testes estatísticos que 

permitem determinar a fiabilidade dos resultados obtidos mostraram que se trata de um 

instrumento fiável, por outro, a análise da consistência interna do ILS levanta algumas 
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questões, nomeadamente ao nível da escala Sequencial-Global. Este problema não é 

exclusivo da presente investigação: Livesay, Spurlin, Van Zwanenberg e Zywno (cf. 

Felde

iro diz respeito a um estudo desta escala com o 

objec

 foi nem 

simpl

r & Spurlin, 2005), apesar de trabalharem com amostras francamente maiores, o 

que, por si só, pode elevar o valor da consistência interna, relatam alguns problemas 

nesta escala. Neste sentido, a este nível propõe-se um trabalho futuro de investigação 

em dois sentidos diferentes: o prime

tivo de a verificar ao nível de ortogonalidade; o segundo refere-se à utilização de 

uma amostra consideravelmente maior e analisar os resultados obtidos a nível de 

consistência interna, usando inclusive outros instrumentos que a Estatística disponibiliza. 

Não obstante estas considerações, foi dado a conhecer aos alunos os resultados da 

aplicação do ILS, bem como os requisitos de interpretação que, globalmente, se reviram 

nos resultados. 

De um processo de análise eclética aos diferentes modelos de ID, e com base na 

extensão aos primeiros princípios educativos propostos, tendo presentes o contexto em 

que decorre a formação no PAN e integrando as teorizações feitas à volta dos Estilos de 

Aprendizagem, foi estabelecido um quadro de definição e regras procedimentais para 

construção do Roteiro de Formação. Iniciou-se então o processo de criação de um RF 

piloto para uma disciplina do CET de DPMM para as edições de Espinho e S. João da 

Madeira. Mesmo tendo um suporte teórico e operacional, que se crê sólido e 

fundamentado, o processo de construção, implementação e avaliação do RF não

es nem pacífico. Estas questões têm uma dimensão maior quando equacionada a 

sua aplicação em larga escala, nomeadamente a todas as disciplinas dos CET. Interessa, 

pois, analisar este processo, categorizando-o dentro de uma tipologia, para relevar os 

aspectos mais bem conseguidos e assinalar os que poderão, eventualmente, ser alvo de 

investigação futura. 

 

> Perspectiva didáctica 

A divisão do corpus teórico de uma disciplina em objectos de aprendizagem não é 

um processo evidente: antes exige, da parte do professor, um empenho e uma 

perspectiva holística das dinâmicas do processo de ensino e de aprendizagem, 

parcialmente suportado por um ambiente web. Além disso, e conforme foi referido 

anteriormente (cf. secção 3.4.2.2 – Conceito de LO), a utilização de objectos de 

aprendizagem não pode estar envolta em radicalismos fatalistas, até porque as 

motivações que envolveram esta teoria são mais de natureza organizacional e económica 

– com vista a uma possível reutilização –, do que propriamente didáctica. Não obstante, 
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considera-se que, ponderando as possibilidades e os constrangimentos relacionados com 

a operacionalização dos LO, esta é a melhor estratégia possível e, muitas vezes, a mais 

natural. 

 

> Perspectiva do aluno 

Tendo presentes os EA evidenciados nos alunos, e com base nos resultados do 

inquérito por questionário, o RF, conforme foi concebido, vai ao encontro quer das 

preferências dos alunos, quer das suas necessidades. Releva-se ainda a necessidade 

sistemática de construção de simulações, actividades e da avaliação (sempre), opções 

que, além de permitirem uma aprendizagem em consonância com os primeiros princípios 

educativos, encontram da parte dos alunos uma grande receptividade. Não se pode 

deixar de referir um aspecto menos positivo evidenciado pelos resultados do inquérito por 

quest

comunidade de aprendizagem. Não obstante, os resultados do 

inquérito por questionário foram, neste aspecto, algo surpreendentes, com a constatação 

da im s atribuem a trabalhos desenvolvidos de uma forma 

colab

ionário e que se aponta, desde já, como fundamentador de uma norma 

procedimental para a implementação de futuros RF: a disponibilização de todos os 

conteúdos em formato portável. Apesar dos eventos formativos ficarem reduzidos à 

interacção com os conteúdos, e pese embora o aluno passar de um papel activo para um 

mais passivo, na medida em que é eliminada a interacção com os artefactos de 

aprendizagem, a disponibilização dos conteúdos em formato portável elimina também 

constrangimentos relacionados com o acesso a meios tecnológicos que permitam o 

acesso à Internet e, no presente caso, ao Blackboard.  

Um outro aspecto que decorre da extensão proposta para os primeiros princípios 

educativos e que adquiriu especial importância, foi a perspectiva colaborativa. Conforme 

foi referido, dado que o RF se operacionaliza num regime de b-learning, com uma forte 

componente presencial, não houve uma aposta clara em estratégias de interacção que 

dinamizassem uma 

portância que os aluno

orativa. Este é, sem dúvida, um aspecto que deverá ser melhorado na dinamização 

do RF, acompanhado por uma investigação na área das comunidades de aprendizagem.  

 

> Perspectiva  estrutural 

A questão da estrutura do RF pode ser vista em dois planos: interno e externo. 

No plano da estrutura interna, materializado na estratégia educativa proposta, 

considera-se que reúne um elevado grau de consistência interna e que os componentes, 
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quer de cada módulo, quer da unidade de aprendizagem, são adequados. Esta convicção 

é corroborada com os resultados do inquérito por questionário feito aos alunos.  

Iguais considerações não podem ser feitas quando se equaciona a estrutura 

externa, entendendo-se, neste sentido, o RF como parte do sistema de aprendizagem 

Aprend.e. Foram feitos esforços no sentido de permitir ao aluno fazer uma interligação 

conce

 de objectos de 

apren

garantir níveis de excelência para a formação que disponibiliza. 
 

ptual com o Aprend.e como, por exemplo a inclusão da componente presencial 

como parte da estrutura do módulo, que poderia remeter para os sumários das aulas do 

Aprend.e. No entanto, a mudança radical de ambiente provoca quebras e não potencia a 

pretendida ligação conceptual. Realça-se que o objectivo último da presente dissertação 

consiste na definição de um quadro metodológico de construção do roteiro de formação e 

na implementação de um protótipo, tendo portanto sido atingido. Para trabalho futuro, 

mais de natureza técnica e tecnológica, propõe-se a construção de uma suite de 

ferramentas integradas no Aprend.e que o aproximem mais de um LMS onde seja 

possível a implementação plena do RF, uma vez que todo o quadro metodológico, 

normativo e procedimental se encontra definido e, pelo menos, parcialmente validado na 

presente investigação.  

 

> Perspectiva técnica 

A construção de um roteiro de formação nos moldes em que foi concebido, exige 

conhecimentos e procedimentos técnicos específicos. A construção

dizagem segundo as normas SCORM 2004 e, apesar de ter sido coadjuvada por 

uma ferramenta (o RELOAD), não se afigura uma tarefa acessível para todos os 

docentes, dada a diversidade das suas formações de base. Apesar da tendência actual 

ser para o aparecimento de ferramentas em que a integração das normas SCORM seja 

possível de uma forma cada vez mais natural e mais acessível e, por tal facto, mais 

“transparente”, os professores deverão ser coadjuvados no processo de criação dos seus 

objectos de aprendizagem. A nível organizacional sugere-se a criação de uma infra-

estrutura no Programa Aveiro-Norte que tome a seu cargo as tarefas de coordenação da 

concepção técnica (e porventura pedagógica) dos RF, sempre com o objectivo último de 
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Anexo 1 - Listagem das Teorias e de instrumentos de EA  
 

A listagem seguinte considera apenas as teorias desenvolvidas em torno do 

Estilos de Aprendizagem cujos autores desenvolveram instrumentos para aferição dos 

mesmos, tendo-se optado por manter a designação na língua original. A data que 

consta na tabela refere-se à primeira apresentação do instrumento (não se consideram 

as propostas alterações que os autores eventualmente propuseram). 

�

Ano Autor(es) Instrumentos 

Myers-Briggs Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 
1962 

Witkin Group Embedded Figures Test (GEFT) 

1965 Kagan Matching Familiar Figures Test 

1967 Sheehan Shortened Betts Inventory 

1971 Paivio Individual Difference Questionnaire (IDQ) 

Kogan Sorting styles into types 

1973 Marks 

 

Marks Vividness of Visual Imagery 

Questionnaire 

Grasha-Riechmann Student Learning Style Scales (SLSS) 
1974 

McKenney e Keen Model of cognitive style 

Friedman e Stritter Instructional Preference Questionnaire 

Hill Cognitive Style Profile 

Kolb Learning Style Inventory (LSI) 
1976 

 

Reinert Edmonds Learning Style Identification Exercise 
(ELSIE) 

Gregorc Gregorc Mind Styles Delineator (MSD) 
1977 

Richardson Verbaliser Visualiser Questionnaire 

Hunt Paragraph Completion Method 
1978 

Renzulli-Smith Learning Style Inventory 

Dunn e Dunn Learning Style Questionnaire (LSQ) 
1979 

Entwistle Approaches to Study Inventory (ASI) 

Canfield Canfield Learning Style Inventory (CLSI) 

Letteri Cognitive Style Delineators 1980 

Tamir-Cohen Cognitive Preference Inventory 
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Ano Autor(es) Instrumentos 

1981 Rezler e Rezmovic Learning Preference Inventor 

Cacioppo e Petty Need for Cognition Scale 
1982 

Honey e Mumford Learning Styles Questionnaire (LSQ) 

1984 Whetton e Cameron Cognitive Style Questionnaire (CSQ) 

Keefe e Monke (NASSP) NASSP Learning Style Profile  

1986 Zimmerman e Martinez Self-Regulated Learning Interview  Schedule 
(SRLIS) 

1987 McCarthy 4MAT 

Kirby Multidimensional verbal-visual LSQ 
1988 

Weinstein, Zimmerman e Palmer Learning and Study Strategies Inventor 

Epstein e Meier Constructive Thinking Inventory (CTI) 

Kaufman The A-E Inventory 1989 

Kirton Kirton Adaption-Innovation inventory(KAI) 

Conti e Kolody Self-Knowledge Inventory of Lifelong Learning 
Skills (SKILLS) 

Groner Cognitive Style Scale 1990 

Torrance Style of Learning and Thinking 

Miller Personality typology 

Pintrich, Smith, Garcia e 
McCeachie 

Motivated Strategies for Learning Questionnaire 1991 

Riding Cognitive Styles Analysis (CSA) 

1995 Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI) 

Allinson e Hayes Cognitive Style Index (CSI) 

Felder e Silverman Index of Learning Styles (ILS) 1996 

Vermunt Inventory of Learning Styles (ILS) 

1997 Cooper Learning Styles ID 

Apter Motivational Style Profile (MSP) 

Harrison-Branson Revised Inquiry Mode Questionnaire 1998 

Sternberg Thinking Styles 

2000 Hermanussen, Wierstra, de Jong 
e Thijssen 

Questionnaire Practice-oriented Learning (QPL) 

2002 Jackson Learning Styles Profiler (LSP) 



� iii 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� iv 

�



� i 

�

Anexo 2- Versão original do ILS 
�

NC STATE UNIVERSITY  
 

Index of Learning Styles Questionnaire 
 
 

Barbara A. Soloman First-Year College 
North Carolina State University Raleigh, North Carolina 27695 

Richard M. Felder 
Department of Chemical Engineering 

North Carolina State University 
Raleigh, NC 27695-7905 

Directions 
 
Please provide us with your full name. Your name will be printed on the information that is 
returned to you.  
Full Name  
 
 
For each of the 44 questions below select either "a" or "b" to indicate your answer. Please 
choose only one answer for each question. If both "a" and "b" seem to apply to you, choose the 
one that applies more frequently. When you are finished selecting answers to each question 
please select the submit button at the end of the form. 
 
 
1.I understand something better after I  
(a) try it out.  
(b) think it through.  
 
2.I would rather be considered  
(a) realistic.  
(b) innovative.  
 
3.When I think about what I did yesterday, I am most likely to get  
(a) a picture.  
(b) words.  
 
4.I tend to  
(a) understand details of a subject but may be fuzzy about its overall structure.  
(b) understand the overall structure but may be fuzzy about details.  
 
5. When I am learning something new, it helps me to  
(a) talk about it.  
(b) think about it.  
 
6. If I were a teacher, I would rather teach a course  
(a) that deals with facts and real life situations.  
(b) that deals with ideas and theories.  
 
7.I prefer to get new information in  
(a) pictures, diagrams, graphs, or maps.  
(b) written directions or verbal information.  
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8.Once I understand  
(a) all the parts, I understand the whole thing.  
(b) the whole thing, I see how the parts fit.  
9.In a study group working on difficult material, I am more likely to  
(a) jump in and contribute ideas.  
(b) sit back and listen.  
 
10.I find it easier  
(a) to learn facts.  
(b) to learn concepts.  
 
11. In a book with lots of pictures and charts, I am likely to  
(a) look over the pictures and charts carefully.  
(b) focus on the written text.  
 
12. When I solve math problems  
(a) I usually work my way to the solutions one step at a time.  
(b) I often just see the solutions but then have to struggle to figure out the steps to get to them.  
 
13. In classes I have taken  
(a) I have usually gotten to know many of the students.  
(b) I have rarely gotten to know many of the students.  
 
14. In reading nonfiction, I prefer  
(a) something that teaches me new facts or tells me how to do something.  
(b) something that gives me new ideas to think about.  
 
15. I like teachers  
(a) who put a lot of diagrams on the board.  
(b) who spend a lot of time explaining.  
 
16. When I'm analyzing a story or a novel  
(a) I think of the incidents and try to put them together to figure out the themes.  
(b) I just know what the themes are when I finish reading and then I have to go back and find 
the incidents that demonstrate them.  
 
17. When I start a homework problem, I am more likely to  
(a) start working on the solution immediately.  
(b) try to fully understand the problem first.  
 
18. I prefer the idea of  
(a) certainty.  
(b) theory.  
 
19.I remember best  
(a) what I see.  
(b) what I hear.  
 
20.It is more important to me that an instructor  
(a) lay out the material in clear sequential steps.  
(b) give me an overall picture and relate the material to other  subjects.  
 
21.  prefer to study  
(a) in a study group.  
(b) alone.  
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22. I am more likely to be considered  
(a) careful about the details of my work.  
(b) creative about how to do my work.  
 
23. When I get directions to a new place, I prefer  
(a) a map.  
(b) written instructions.  
 
24. I learn  
(a) at a fairly regular pace. If I study hard, I'll "get it."  
(b) in fits and starts. I'll be totally confused and then suddenly it  all "clicks."  
 
25. I would rather first  
(a) try things out.  
(b) think about how I'm going to do it.  
 
26. When I am reading for enjoyment, I like writers to  
(a) clearly say what they mean.  
(b) say things in creative, interesting ways.  
 
27. When I see a diagram or sketch in class, I am most likely to remember  
(a) the picture.  
(b) what the instructor said about it.  
 
28.When considering a body of information, I am more likely to  
(a) focus on details and miss the big picture.  
(b) try to understand the big picture before getting into the  details.  
 
29. I more easily remember  
(a) something I have done.  
(b) something I have thought a lot about.  
 
30. When I have to perform a task, I prefer to  
(a) master one way of doing it.  
(b) come up with new ways of doing it.  
 
31.When someone is showing me data, I prefer  
(a) charts or graphs.  
(b) text summarizing the results.  
 
32. When writing a paper, I am more likely to  
(a) work on (think about or write) the beginning of the paper and progress forward.  
(b) work on (think about or write) different parts of the paper and then order them.  
 
33. When I have to work on a group project, I first want to  
(a) have "group brainstorming" where everyone contributes  ideas.  
(b) brainstorm individually and then come together as a group to  compare ideas.  
 
34. I consider it higher praise to call someone  
(a) sensible.  
(b) imaginative.  
 
35. When I meet people at a party, I am more likely to remember  
(a) what they looked like.  
(b) what they said about themselves.  
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36. When I am learning a new subject, I prefer to  
(a) stay focused on that subject, learning as much about it as I can.  
(b) try to make connections between that subject and related  subjects.  
 
37. I am more likely to be considered  
(a) outgoing.  
(b) reserved.  
 
38. I prefer courses that emphasize  
(a) concrete material (facts, data).  
(b) abstract material (concepts, theories).  
  
39. For entertainment, I would rather  
(a) watch television.  
(b) read a book.  
 
40. Some teachers start their lectures with an outline of what they will  cover. Such outlines are  
(a) somewhat helpful to me.  
(b) very helpful to me.  
 
41. The idea of doing homework in groups, with one grade for the entire  group,  
(a) appeals to me.  
(b) does not appeal to me.  
 
42.  When I am doing long calculations,  
(a) I tend to repeat all my steps and check my work carefully.  
(b) I find checking my work tiresome and have to force myself  to do it.  
 
43. I tend to picture places I have been  
(a) easily and fairly accurately.  
(b) with difficulty and without much detail.  
 
44. When solving problems in a group, I would be more likely to  
(a) think of the steps in the solution process.  
(b) think of possible consequences or applications of the solution in a wide range of areas.  
 
When you have completed filling out the above form please click on the Submit button below. 
Your results will be returned to you. If you are not satisified with your answers above please 
click on Reset to clear the form�
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Anexo 3- Versão do Index Learning Styles de Felder e Silverman (1998) 
resultante do processo de tradução 
�

�

Para cada uma das seguintes 44 perguntas deve seleccionar “a” ou “b”, para indicar a sua 
resposta. Por favor, indique somente uma resposta. Se as respostas “a” e “b” lhe parecerem 
aplicáveis, seleccione a que se aplica com mais frequência.  
 
1. Entendo algo melhor depois de  
(a) o ter experimentado 
(b) ter pensado sobre o assunto 
 
2. Prefiro ser considerado 
(a) realista. 
(b) inovador.  
 
3. Quando penso no que fiz ontem, na maioria dos casos ocorre-me 
(a) uma imagem. 
(b) palavras.  
 
4. Tendo a… 
(a) compreender os pormenores de um assunto mas a ter uma ideia pouco clara sobre a sua 
estrutura geral. 
(b) compreender a estrutura geral de um assunto mas os pormenores ficam pouco claros.  
 
5. Quando estou a aprender algo de novo, ajuda-me muito 
(a) falar sobre o assunto. 
(b) pensar sobre o assunto.  
 
6. Se eu fosse professor, preferia ensinar uma disciplina 
(a) que trata factos e situações da vida real. 
(b) que trata de ideias e teorias. 
 
7. Prefiro obter informação nova através de  
(a) gravuras, esquemas, gráficos, ou mapas. 
(b) instruções escritas ou informação verbal. 
 
8. Uma vez que eu tenha compreendido  
(a) todas as partes, entendo o sentido geral. 
(b) o sentido geral, vejo como as partes encaixam.  
 
9. Quando faço parte de um grupo de estudo a trabalhar sobre material difícil, tendo a… 
(a) avançar e contribuir com ideais 
(b) aguardar, ouvindo.  
 
10. Eu acho mais fácil 
(a) aprender factos. 
(b) aprender conceitos.  
 
11. Num livro com muitas gravuras e quadros, eu tendo a  
(a) olhar para as gravuras e para os quadros com muito cuidado. 
(b) centrar-me no texto escrito.  
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12. Quando resolvo problemas de Matemática  
(a) costumo chegar à solução do problema trabalhando passo a passo. 
(b) com frequência, vejo as soluções mas depois tenho que me esforçar para encontrar os 
passos que me permitam chegar às soluções. 
 
13. Nas aulas que tenho tido 
(a) costumo ficar a conhecer a maioria dos alunos, meus colegas.   
(b) raramente fico a conhecer a maioria dos alunos, meus colegas.  
 
14. Nas minhas leituras de não-ficção, prefiro   
(a) ler algo que me ensina novos factos ou que me mostre como fazer qualquer coisa.   
(b) algo que me dê novas ideias sobre as quais possa pensar. 
 
15. Gosto de professores  
(a) que colocam muitas ilustrações no quadro.   
(b) que passam muito tempo a explicar.  
 
16. Quando estou a analisar um conto ou um romance  
(a) Penso nos acontecimentos e tento juntá-los de forma a descortinar os temas.   
(b) Quando chego ao fim da leitura sei quais são os temas, depois volto atrás para encontrar os 
acontecimentos que os evidenciam.  
 
17. Quando inicio um problema de trabalho para casa, a maior parte das vezes 
(a) começo a trabalhar na resolução do problema imediatamente.   
(b) tento entender o problema primeiro.  
 
18. Eu prefiro a ideia da   
(a) certeza.   
(b) teoria.  
 
19. Lembro-me sempre melhor  
(a) do que vejo.   
(b) do que ouço.  
 
20. É mais importante para mim que um instrutor  
(a) apresente o material em passos claros e sequenciais.   
(b) me dê uma ideia geral e relacione o material com outras disciplinas. 
 
21. Eu prefiro estudar   
(a) num grupo de estudo.   
(b) sozinho.  
 
22. As pessoas tendem a considerar-me  
(a) cuidadoso/a com os pormenores do meus trabalho.   
(b) criativo/a na maneira que faço o meu trabalho.  
 
23. Para eu chegar a um local por mim desconhecido, prefiro que me dêem 
(a) um mapa.   
(b) instruções por escrito.  
 
24. Eu aprendo  
(a) a um ritmo bastante regular. Se estudar muito, “apanho” a matéria.   
(b) aos solavancos. Posso estar totalmente confuso e, subitamente, “faz-se luz”. 
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25. Prefiro primeiro  
(a) experimentar as coisas.   
(b) pensar em como irei fazer o que tenho de fazer.  
 
26. Quando leio para me divertir, gosto que os autores  
(a) digam claramente o que querem dizer. 
(b) digam as coisas de uma forma criativa e interessante.  
 
27. Quando vejo um desenho ou um esquema na aula, na maior parte das vezes recordo  
(a) a ilustração.   
(b) o que o instrutor disse sobre ela.  
28. Quando se trata de uma quantidade de informação, eu tendo a  
(a) centrar-me nos pormenores e escapa-me o todo.   
(b) procurar entender o todo antes de me de concentrar nos pormenores.  
 
29. Lembro-me mais facilmente de   
(a) alguma coisa que fiz.   
(b) alguma coisa sobre a qual já pensei muito. 
 
30. Quando tenho de fazer uma tarefa, prefiro   
(a) dominar uma maneira de a fazer.   
(b) descobrir novas maneiras de a fazer.   
 
31. Quando alguém me está a mostrar dados, prefiro   
(a) quadros ou gráficos.   
(b) texto a resumir os resultados.  
 
32. Quando estou a escrever um artigo, na maior parte das vezes costumo   
(a) começar pelo início (a pensar ou a escrever) e continuar até ao fim.   
(b) trabalhar (a pensar ou a escrever) diferentes partes do artigo e depois dando-lhes 
ordenação. 
 
33. Quando tenho de trabalhar num projecto de grupo, primeiro quero   
(a) ter um “brain storming” em que cada um pode contribuir com ideias.   
(b) fazer o “brain storming”  individualmente para depois nos juntarmos para comparar ideias.  
 
34. Eu considero um enorme elogio chamar alguém  
(a) sensível.  
(b) imaginativo.  
 
35. Quando conheço pessoas numa festa, pela primeira vez, tendo a lembrar-me mais  
(a) do seu aspecto.   
(b) do que disseram sobre elas próprias. 
 
36. Quando estou a aprender uma matéria nova, prefiro    
(a) concentrar-me nessa matéria, aprendendo o máximo que possa sobre ela.   
(b) tentar relacionar esta matéria com outras.  
 
 
 
37. Consideram-me, provavelmente, mais como sendo   
(a) sociável.   
(b) reservado.  
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38. Prefiro disciplinas que dêem ênfase a  
(a) material definido (factos, dados).   
(b) material abstracto (conceitos, teorias). 
 
39. Para me divertir, prefiro   
(a) ver televisão.   
(b) ler um livro.  
 
40. Alguns professores começam as aulas com um apanhado do que vão dar. Estes resumos 
são   
(a) relativamente úteis para mim.   
(b) muito úteis para mim.  
 
41. A ideia de trabalhar em grupo, com a mesma nota para o grupo inteiro,   
(a) agrada-me.   
(b) não me agrada.  
 
42. Quando estou a fazer cálculos longos,   
(a) tendo a repetir todos os passos e a verificar o meu trabalho cuidadosamente.   
(b) conferir o meu trabalho aborrece-me e faço um esforço para verificá-lo. 
 
43. Tendo a visualizar os lugares onde já estive  
(a) facilmente e com alguma correcção.   
(b) com dificuldade e sem grande pormenor. 
 
44. Quando estou num grupo a resolver problemas, tendo com mais frequência a   
   (a) pensar nos passos que levam à solução. 
   (b) pensar nas possíveis consequências ou aplicações da solução a uma variedade alargada 
de áreas 
�
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Anexo 6- Aplicação do ADL SCORM Conformance Test Suite 
�

Advanced Distributed Learning (ADL)  
Sharable Content Object Reference Model (SCORM®) 2004  

Conformance Test Suite Version 1.3.3  
Self Test Log  
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Anexo 8- Inquérito por questionário para a avaliação do RF 

�

 

O objectivo deste inquérito é saber qual impacto que o Roteiro de Formação desenvolvido para 
a disciplina de Algoritmos teve na sua aprendizagem. Este inquérito é confidencial e está 
garantido o anonimato das respostas assim como dos intervenientes. Não existem respostas 
certas nem falsas; o que se pretende é recolher a sua opinião. As suas respostas poderão 
ajudar a melhorar o Roteiro de Formação. 

I - Relevância 
 
1- Considera que o Roteiro de Formação na leccionação da disciplina de Algoritmos 
foi…   
 
� Sem relevância 

� Pouco Importante   

� Moderadamente Importante  

� Importante 

� Muito Importante 

�

2- Relativamente aos componentes de cada módulo como classifica a importância do: 
 

 Sem 
relevância 

Pouco 
Importante Moderada Importante Muito 

importante 

1. Enquadramento      

2. Objectivos      

3. Teste diagnóstico      

4. Unidades de Aprendizagem      

5. Actividades      

6. Avaliação      

7. Componente Presencial      

 
 
3- Relativamente aos componentes de cada unidade como classifica a importância do: 
 

 Sem 
relevância 

Pouco 
Importante Moderada Importante Muito 

importante 
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1. Objectivo      

2. Desenvolvimento      

3. Actividade      

4. Avaliação      

 
 

II - Estruturação 
 
 
4- Como classifica a estrutura do Roteiro de Formação em relação: 
 

 Muito 
Pobre Pobre Aceitável Bom Excelente 

1. à divisão por módulos?      

2. à divisão dos módulos em unidades?      

3. à qualidade dos recursos disponibilizados?      

4. aos objectivos gerais da disciplina?      

 
 
 
5- Como classifica a estruturação da disciplina em relação: 
 

 Muito 
Pobre Pobre Aceitável Bom Excelente 

1. ao Guião da disciplina?      

2. à documentação disponibilizada?      

3. à organização na plataforma (Blackboard)?      

4. à interligação com o Aprend.e?      

 
 
 

III - Estratégias de interacção 
 
6- Como classifica as estratégias usadas na disciplina, nomeadamente à: 
 

 Muito 
Pobre Pobre Aceitável Bom Excelente 

1. a utilidade do trabalho colaborativo?      

2. a tipologia de actividades propostas?      

3. as componentes de avaliação?      
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4. a pertinência do fórum “Trabalhos práticos”?      

 
 
 
 
 
 
 
 

�

IV-  Design da interacção 
 
7- Como classifica o Roteiro de Formação em relação: 
 
 

 Muito 
Pobre Pobre Aceitável Bom Excelente 

1. ao interface criado?      

2. à facilidade de navegação?      

3. à linguagem usada?      

�

�

V - Aspectos positivos e negativos 
�

�

8- Indique de forma sintética os aspectos que mais lhe agradam no Roteiro de Formação? 
�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�

9- Indique de forma sintética os aspectos que menos lhe agradam no Roteiro de Formação? 
�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muito obrigado pela sua colaboração. 
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Anexo 9- Guião da disciplina de Algoritmos 
�

�

 

Guião da disciplina de Algoritmos  

Objectivos :��

 
Fundamentação :��
A disciplina de Algoritmos tem a duração de 60 horas e pertence à componente de formação técnica 
do Curso de Desenvolvimento de Produtos Multimédia. Sendo premente a necessidade de controlar 
qualquer ferramenta de autoria com o objectivo de aumentar a produtividade, adapta-la à resposta 
que em determinado momento é solicitada, passa pelo desenvolvimento de um raciocínio lógico que 
serve de base à programação. É espectável que essa programação não seja idêntica à actual, o 
processo é evolutivo, mas as bases, o método mental que é usado encontra a sua raiz na lógica 
algorítmica.  

 
Abordagem:��
Como todos os módulos são de natureza teórico, em cada um poderão ser identificados alguns 
momentos, com uma duração variável de temática para temática, sempre tendo como pano de fundo 
as competências que se pretende que sejam desenvolvidas pelos alunos:  
> Apresentação do módulo e das competências a desenvolver 
> Mostrar as articulações com outras disciplinas 
> Introdução à temática e apresentação dos conceitos mais relevantes 
> Desenvolvimento do módulo 
> Consolidação e eventual aprofundamento das aprendizagens efectuadas através da realização de 
actividades e de uma avaliação formativa sistemática. 
> Avaliação 

 
Programa:��
Módulo 1 - Conceitos básicos  
Neste módulo são apresentados os conceitos básicos que envolvem o estudo da algoritmia.     
     
Módulo 2 - Tipos de dados básicos  
Neste módulo são apresentados os tipos de dados simples e estruturados. Os tipos de dados 
simples real, inteiro, carácter, booleano e cadeia de caracteres são abordados com maior 
profundidade, bem como as principais funções de manipulação.  
              
Módulo 3 - Estruturas de controlo  
Neste módulo são apresentadas as diferentes estruturas de controlo: sequencias, condicionais e 
cícilicas.      
       
Módulo 4 - Estruturas de dados em memória principal 
Neste módulo são abordadas operações básicas e avançadas sobre vectores. 
  

Módulo 5 - Subalgorítmos 

Este módulo debruça-se sobre o estudo de subalgoritmos, bem como do âmbito de uma variável.  
  

No final da disciplina de Algoritmos o formando deverá ser capaz de construir algoritmos que 
resolvam problemas concretos, identificando as estruturas de dados necessárias.��
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Módulo 6 - Estruturas de dados em memória secundária 

Este módulo debruça-se sobre o estudo de estruturas de dados em memória secundária, os 
ficheiros, bem como a sua organização, métodos de acesso e operações básicas. 
 

Metodologia :  
A disciplina decorre em regime de b-learning. Para aceder ao desenvolvimento dos módulos da 

disciplina, deve seguir ao Blackboard através do link ����������	
�����	���� . 
Na componente presencial, os conceitos serão introduzidos e serão propostas actividades para a 
sua sedimentação, que deverão ser realizadas na componente de trabalho autónomo. O 
esclarecimento das questões que as actividades poderão suscitar deverão decorrer em contexto 
presencial. 
Está prevista a realização de trabalhos práticos segundo uma metodologia colaborativa. Neste 
sentido o trabalho de cada grupo de alunos será supervisionado por outro grupo, que terá também 
responsabilidades no resultado final. Esta interacção pode decorrer quer suportada na plataforma, 
quer presencialmente. 
���

�

��������	
�	����

Entrada  Descrição    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

TREMBLAY, Jean-Paul e BUNT, 
Richard B. – Introduction to Computer 
Science : an Algorithmic Approach. 2.ª 
ed. McGRAW-HILL, 1989. 806 p. ISBN 
007065168X 

 
03-04-
2006 
10:44:24 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

MATA, Toledo E CUSHMAN - Shaum´s 
Outline of Introduction to Computer 
Science: with examples in C, C++ and 
Java. 1.ª ed. McGRAW-HILL, 2000. 240 
p. ISBN 0071165967. 

 
03-04-
2006 
10:44:24 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Apontamentos e Fichas fornecidas pelo 
professor  

03-04-
2006 
10:44:24 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Avaliação :  
A Avaliação será composta pelos seguintes itens: 

����������	�
��

Componente  Peso  Obs.  � �

1ª Frequência 30 %  � �

2ª Frequência 40 %  � �

Portfólio 12 % Pré-requisito necessário. � �

Assiduidade 4 %  � �

Participação 14 % Inclui os trabalhos práticos. � �
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Anexo 11- Listagem produzida pelo SPSS com a tabela de respostas 
a cada questão 

�

�

Case Summaries 
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Q
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

4 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 , 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

5 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

8 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 

9 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

11 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

12 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

13 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

15 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

16 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 , 0 0 1 1 1 0 0 1 

17 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

18 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

19 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

20 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 

21 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

23 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

24 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

25 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

26 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

27 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

28 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

29 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

30 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

31 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

32 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

33 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

34 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
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36 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

37 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

38 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

39 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

40 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

41 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

42 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

43 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

44 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 

45 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

46 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

47 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Total 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 46 47 47 47 47 46 47 47 47 47 47 47 47 47 

a  Limited to first 100 cases. 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

5 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

7 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

8 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

9 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

11 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 

15 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

16 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 

17 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

18 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 

19 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

20 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

21 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 



� iii 

 

Q
1_

35
 

Q
1_

36
 

Q
1_

37
 

Q
1_

38
 

Q
1_

39
 

Q
1_

40
 

Q
1_

41
 

Q
1_

42
 

Q
1_

43
 

Q
1_

44
 

22 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

23 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

24 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

25 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

26 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

27 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

28 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

29 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

31 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

32 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

33 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

34 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

35 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

36 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

37 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

38 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

39 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

41 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

42 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

43 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

44 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

45 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

46 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

47 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

Total 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 
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Anexo 12- Listagem produzida pelo SPSS com a tabela de respostas a 
cada questão usadas no test-Retest 
 
 
Case Summaries 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

4 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

5 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

6 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

8 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

9 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

10 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

12 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 

13 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

14 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

15 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

16 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

17 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

18 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

19 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

20 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

21 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

22 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

23 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

24 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

25 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

26 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

27 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

28 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

29 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

30 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

31 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

32 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

33 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 

34 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

35 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 
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36 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

38 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 

39 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

40 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

41 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

42 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

43 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

44 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

45 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

46 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

47 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Total 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

4 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

6 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

7 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

8 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

9 0 0 1 1 1 0 0 1 1 

10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

11 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

13 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

14 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

15 1 0 1 1 0 0 0 1 1 

16 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

17 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

18 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

19 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

20 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
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21 0 1 1 0 0 1 1 1 0 

22 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

23 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

24 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

25 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

26 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

27 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

28 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

29 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

30 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

31 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

32 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

33 1 0 0 0 1 0 1 1 0 

34 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

35 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

37 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

38 0 1 1 1 0 1 0 0 1 

39 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

40 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

41 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

42 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

43 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

45 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

46 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

47 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Total 47 47 47 47 47 47 47 47 47 
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Anexo 13- Coeficiente de correlação momentânea do produto Pearson 
para o ILS 
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Anexo 14- Teste T de Student emparelhado 
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Anexo 15- Coeficiente de Cronbach 
�

Coeficiente de Cronbach (Activo-Reflectivo)  
�

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 
****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     Q1_1               ,9149          ,2821        47,0 
  2.     Q1_5               ,5957          ,4961        47,0 
  3.     Q1_9               ,5957          ,4961        47,0 
  4.     Q1_13              ,8085          ,3977        47,0 
  5.     Q1_17              ,2553          ,4408        47,0 
  6.     Q1_21              ,3617          ,4857        47,0 
  7.     Q1_25              ,5532          ,5025        47,0 
  8.     Q1_29              ,7234          ,4522        47,0 
  9.     Q1_33              ,6596          ,4790        47,0 
 10.     Q1_37              ,5319          ,5044        47,0 
 11.     Q1_41              ,5745          ,4998        47,0 
 
 
                    Correlation Matrix 
 
                Q1_1        Q1_5        Q1_9        Q1_13       Q1_17 
 
Q1_1            1,0000 
Q1_5            -,2512      1,0000 
Q1_9            -,0959       ,2049      1,0000 
Q1_13           -,1484       ,2602       ,1500      1,0000 
Q1_17            ,0037       ,0846      -,2137       ,0369      1,0000 
Q1_21           -,0878       ,0787       ,2592       ,1413       ,2701 
Q1_25            ,1860       ,1317      -,0427       ,1065       ,4281 
Q1_29           -,0181       ,3629      -,0247       ,1826       ,1439 
Q1_33           -,0582       ,1402       ,3232       ,2209       ,1117 
Q1_37           -,1333       ,3568       ,3568       ,3020       ,0603 
Q1_41            ,0459      -,0075      -,0075       ,3467       ,1092 
 
 
                Q1_21       Q1_25       Q1_29       Q1_33       Q1_37 
 
Q1_21           1,0000 
Q1_25            ,3203      1,0000 
Q1_29           -,1285       ,1140      1,0000 
Q1_33            ,2605       ,1672       ,1580      1,0000 
Q1_37            ,1737       ,1861       ,1825       ,3159      1,0000 
Q1_41            ,1105       ,1786       ,0450       ,4715       ,0550 
 
 
                Q1_41 
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Q1_41           1,0000 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
        N of Cases =        47,0 
 
Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   
Variance 
                    ,5977      ,2553      ,9149      ,6596     3,5833      
,0344 
 
Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   
Variance 
                    ,2137      ,0796      ,2544      ,1748     3,1977      
,0029 
 
 
 
Reliability Coefficients    11 items 
 
Alpha =   ,6381           Standardized item alpha =   ,6131 
 
 
 
�

Coeficiente de Cronbach (Sensorial - Intuitivo)  
�

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 
****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     Q1_2               ,6170          ,4914        47,0 
  2.     Q1_6               ,8511          ,3599        47,0 
  3.     Q1_10              ,7872          ,4137        47,0 
  4.     Q1_14              ,4894          ,5053        47,0 
  5.     Q1_18              ,8085          ,3977        47,0 
  6.     Q1_22              ,5106          ,5053        47,0 
  7.     Q1_26              ,2340          ,4280        47,0 
  8.     Q1_30              ,5319          ,5044        47,0 
  9.     Q1_34              ,3404          ,4790        47,0 
 10.     Q1_38              ,8085          ,3977        47,0 
 11.     Q1_42              ,6170          ,4914        47,0 
 
 
                    Correlation Matrix 
 
                Q1_2        Q1_6        Q1_10       Q1_14       Q1_18 
 
Q1_2            1,0000 
Q1_6             ,1622      1,0000 
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Q1_10            ,1251       ,2206      1,0000 
Q1_14            ,1583       ,2900       ,1969      1,0000 
Q1_18           -,1609       ,1002       ,1434       ,1519      1,0000 
Q1_22            ,2794       ,1882       ,0111      -,0634       ,1726 
Q1_26            ,2287       ,0901       ,1646       ,0620       ,0136 
Q1_30            ,1381       ,2064       ,3458      -,1053      -,0231 
Q1_34            ,2889       ,0483       ,0444       ,0153      -,1068 
Q1_38            ,2840       ,4039       ,4076       ,1519       ,0380 
Q1_42            ,0996       ,1622      -,0887       ,0708      -,1609 
 
 
                Q1_22       Q1_26       Q1_30       Q1_34       Q1_38 
 
Q1_22           1,0000 
Q1_26            ,1390      1,0000 
Q1_30            ,1906      -,0857      1,0000 
Q1_34            ,1644       ,2392       ,0440      1,0000 
Q1_38            ,2808       ,0136       ,1937       ,1214      1,0000 
Q1_42            ,0168       ,0220      -,3882       ,1965       ,0615 
 
 
                Q1_42 
 
Q1_42           1,0000 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
        N of Cases =        47,0 
 
Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   
Variance 
                    ,5996      ,2340      ,8511      ,6170     3,6364      
,0412 
 
Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   
Variance 
                    ,2070      ,1295      ,2553      ,1258     1,9714      
,0022 
 
 
 
Reliability Coefficients    11 items 
 
Alpha =   ,5547           Standardized item alpha =   ,5723 
 
 

 
Coeficiente de Cronbach (Visual-Verbal)  

�

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 
****** 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     Q1_3               ,8298          ,3799        47,0 
  2.     Q1_7               ,7447          ,4408        47,0 
  3.     Q1_11              ,8511          ,3599        47,0 
  4.     Q1_15              ,7660          ,4280        47,0 
  5.     Q1_19              ,7872          ,4137        47,0 
  6.     Q1_23              ,5957          ,4961        47,0 
  7.     Q1_27              ,6383          ,4857        47,0 
  8.     Q1_31              ,8085          ,3977        47,0 
  9.     Q1_35              ,7021          ,4623        47,0 
 10.     Q1_39              ,7660          ,4280        47,0 
 11.     Q1_43              ,9149          ,2821        47,0 
 
 
                    Correlation Matrix 
 
                Q1_3        Q1_7        Q1_11       Q1_15       Q1_19 
 
Q1_3            1,0000 
Q1_7             ,1243      1,0000 
Q1_11           -,1895       ,5774      1,0000 
Q1_15            ,0171       ,2526       ,3333      1,0000 
Q1_19            ,3179       ,4110       ,0746       ,2038      1,0000 
Q1_23            ,2037       ,1142       ,0207       ,2614       ,1014 
Q1_27            ,3660       ,3716       ,1826       ,1068       ,3660 
Q1_31            ,0673      -,0369      -,0517       ,2418       ,0112 
Q1_35           -,0474      -,1680      -,0111      -,0304       ,0024 
Q1_39            ,5519       ,0221      -,0901       ,0505       ,3266 
Q1_43            ,0648      -,0037      -,1276       ,1916       ,0277 
 
 
                Q1_23       Q1_27       Q1_31       Q1_35       Q1_39 
 
Q1_23           1,0000 
Q1_27           -,1689      1,0000 
Q1_31            ,1500      -,0287      1,0000 
Q1_35           -,2521       ,1875       ,0377      1,0000 
Q1_39           -,0458       ,3160       ,1141       ,0795      1,0000 
Q1_43            ,0595      -,0709       ,2391      -,0319       ,1916 
 
 
                Q1_43 
 
Q1_43           1,0000 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
        N of Cases =        47,0 
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Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   
Variance 
                    ,7640      ,5957      ,9149      ,3191     1,5357      
,0086 
 
Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   
Variance 
                    ,1763      ,0796      ,2461      ,1665     3,0930      
,0023 
 
 
 
Reliability Coefficients    11 items 
 
Alpha =   ,5706           Standardized item alpha =   ,5732 
 
 
 
 
 
 
�

Coeficiente de Cronbach (Sequencial-Global) 
�

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 
****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     Q1_4               ,3404          ,4790        47,0 
  2.     Q1_8               ,4894          ,5053        47,0 
  3.     Q1_12              ,6596          ,4790        47,0 
  4.     Q1_16              ,8298          ,3799        47,0 
  5.     Q1_20              ,7447          ,4408        47,0 
  6.     Q1_24              ,4681          ,5044        47,0 
  7.     Q1_28              ,2766          ,4522        47,0 
  8.     Q1_32              ,7021          ,4623        47,0 
  9.     Q1_36              ,5957          ,4961        47,0 
 10.     Q1_40              ,5745          ,4998        47,0 
 11.     Q1_44              ,6383          ,4857        47,0 
 
 
                    Correlation Matrix 
 
                Q1_4        Q1_8        Q1_12       Q1_16       Q1_20 
 
Q1_4            1,0000 
Q1_8             ,2848      1,0000 
Q1_12           -,0524       ,3440      1,0000 
Q1_16           -,1525      -,2361      -,0864      1,0000 
Q1_20            ,0088       ,0852      -,0088      -,1354      1,0000 
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Q1_24           -,0440       ,0200       ,2240       ,1979      -,0375 
Q1_28            ,2584       ,4413       ,1431      -,2262       ,0348 
Q1_32           -,0230       ,0792       ,1212       ,0764      -,0613 
Q1_36            ,0428      -,0609       ,2317      -,0270       ,4125 
Q1_40            ,0734       ,0678       ,1082       ,0682      -,0105 
Q1_44            ,0736       ,0283      -,0736       ,1304       ,1685 
 
 
                Q1_24       Q1_28       Q1_32       Q1_36       Q1_40 
 
Q1_24           1,0000 
Q1_28           -,1988      1,0000 
Q1_32            ,2381      -,1173      1,0000 
Q1_36            ,5121      -,0722       ,1271      1,0000 
Q1_40            ,1174       ,0512      -,0901       ,2556      1,0000 
Q1_44            ,1737       ,0695      -,0062       ,2822       ,0686 
 
 
                Q1_44 
 
Q1_44           1,0000 
 
 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
        N of Cases =        47,0 
 
Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   
Variance 
                    ,5745      ,2766      ,8298      ,5532     3,0000      
,0284 
 
Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   
Variance 
                    ,2234      ,1443      ,2553      ,1110     1,7692      
,0011 
 
 
 
Reliability Coefficients    11 items 
 
Alpha =   ,4790           Standardized item alpha =   ,4564 
 
�
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Anexo 17- Análise descritiva produzida pelo SPSS do Inquérito por 
questionário 
 
 
1- Considera que o Roteiro de Formação na leccionação da disciplina de Algoritmos 
foi… 

6 23,1 23,1 23,1
20 76,9 76,9 100,0
26 100,0 100,0

4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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2- Relativamente aos componentes de cada módulo como classifica a importância do: 
 
2.1. Enquadramento 

1 3,8 3,8 3,8
10 38,5 38,5 42,3
13 50,0 50,0 92,3
2 7,7 7,7 100,0

26 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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2.2 Objectivos 

2 7,7 7,7 7,7
10 38,5 38,5 46,2
12 46,2 46,2 92,3
2 7,7 7,7 100,0

26 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 2. Objectivos
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2.3 Teste diagnóstico 
 

8 30,8 30,8 30,8
15 57,7 57,7 88,5
3 11,5 11,5 100,0

26 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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2.4 Unidades de Aprendizagem 

1 3,8 3,8 3,8
12 46,2 46,2 50,0
13 50,0 50,0 100,0
26 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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2.5 Actividades 

5 19,2 19,2 19,2
13 50,0 50,0 69,2
8 30,8 30,8 100,0

26 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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2.6 Avaliação 

4 15,4 15,4 15,4
14 53,8 53,8 69,2
8 30,8 30,8 100,0

26 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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2.7 Componente Presencial 

2 7,7 7,7 7,7
15 57,7 57,7 65,4
8 30,8 30,8 96,2
1 3,8 3,8 100,0

26 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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3- Relativamente aos componentes de cada unidade como classifica a importância do: 
 
3.1 Objectivo 

9 34,6 34,6 34,6
13 50,0 50,0 84,6
4 15,4 15,4 100,0

26 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 1. Objectivo
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3.2 Desenvolvimento 

10 38,5 38,5 38,5
16 61,5 61,5 100,0
26 100,0 100,0

4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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2. Desenvolvimento
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3.3 Actividade 

1 3,8 3,8 3,8
3 11,5 11,5 15,4

22 84,6 84,6 100,0
26 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 3. Actividade
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3.4 Avaliação 

8 30,8 30,8 30,8
18 69,2 69,2 100,0
26 100,0 100,0

4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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4. Avaliação
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4- Como classifica a estrutura do Roteiro de Formação em relação 
 
4.1 à divisão por módulos? 

1 3,8 3,8 3,8
9 34,6 34,6 38,5

16 61,5 61,5 100,0
26 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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4.2 à divisão dos módulos em unidades? 

2 7,7 7,7 7,7
24 92,3 92,3 100,0
26 100,0 100,0

4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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4.3 à qualidade recursos disponibilizados? 3. à qualidade recursos disponibilizados?

2 7,7 7,7 7,7
13 50,0 50,0 57,7
11 42,3 42,3 100,0
26 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 3. à qualidade recursos disponibilizados?
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4.4 aos objectivos gerais da disciplina? 

4 15,4 15,4 15,4
15 57,7 57,7 73,1
7 26,9 26,9 100,0

26 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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5- Como classifica a estruturação da disciplina em relação 
 
5.1 à planificação geral? 

3 11,5 11,5 11,5
14 53,8 53,8 65,4
9 34,6 34,6 100,0

26 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 1. à planificação geral?
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5.2 à documentação disponibilizada? 

2 7,7 7,7 7,7
17 65,4 65,4 73,1
7 26,9 26,9 100,0

26 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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5.3  à organização na plataforma? 

3 11,5 11,5 11,5
12 46,2 46,2 57,7
11 42,3 42,3 100,0
26 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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5.4 à interligação com o Aprend.e? 

5 19,2 19,2 19,2
14 53,8 53,8 73,1
5 19,2 19,2 92,3
2 7,7 7,7 100,0

26 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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4. à interligação com o Aprend.e?
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6- Como classifica as estratégias usadas na disciplina, nomeadamente à: 
 
6.1 utilidade do trabalho colaborativo? 

2 7,7 7,7 7,7
7 26,9 26,9 34,6

12 46,2 46,2 80,8
5 19,2 19,2 100,0

26 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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6.2 tipologia de actividades propostas? 

4 15,4 15,4 15,4
11 42,3 42,3 57,7
11 42,3 42,3 100,0
26 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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6.3 pertinência do fórum "Trabalhos práticos"? 

3 11,5 11,5 11,5
15 57,7 57,7 69,2
8 30,8 30,8 100,0

26 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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7- Como classifica o Roteiro de Formação em relação: 
 
7.1 ao interface criado? 

3 11,5 11,5 11,5
20 76,9 76,9 88,5
3 11,5 11,5 100,0

26 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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7.2 à facilidade de navegação? 

1 3,8 3,8 3,8
3 11,5 11,5 15,4
9 34,6 34,6 50,0

13 50,0 50,0 100,0
26 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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7.3 à linguagem usada? 

5 19,2 19,2 19,2
16 61,5 61,5 80,8
5 19,2 19,2 100,0

26 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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